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  �ا ا��
	ب �
�  � هذا الكتاب يتجاوز ا�ؤلف اقسيمات الش�ية ��إ  ال�

 �جواهر مسائل ا�قاصد، مع -ريرها و-قيقها وضبطها. وقد سار فيه 
 
ً
منهج الشاطF � اإلعراض عن ا�بالغة � االعتناء باعريفات، مقت:ا

ا�عU ويوضحه للقارئ. و� الرغم من أن موضوع  � ذكر ما يضبط
̂[ يقت\ لغة أصو]ة، إال أن الZتب حرص   - قدر اإلمZن-الكتاب أصو
� أن تكون عباراته سهلة، وأن يكون أسلوبه سلسا.    

� القارئ االطالع عليه، واالستفادة ا eلكتاب به جادة علمية، تقت
  من معا�ه. 

 fاgا  

 



 

  

٥  

  املقدمة

بسم اهللا الرnن الرحيم. اmمد هللا رب العا�k، والصالة والسالم � أfف 
 .kة للعا�nا�بعوث ر ،kاألنبياء وا�رسل  

شاع اmديث عن مقاصد الwيعة، و�vت الكتابات فيها، وتنوعت تلك الكتابات 
ن مقاصد الwيعة � هذا الع: بk األصالة واكرار. وا�كvون من اmديث ع

  فريقان: 

أحدهما: من أنصار الwيعة وا�دافعk عنها ا�ين آ�هم اال{طاط الفكري، 
ف ا�ادي ا�ي تعيشه ا�جتمعات اإلسالمية، وظنوا أن كvة اmديث عن 

�
واخل

ري ا�قاصد سيُعيد لألمة وعيَها و�َدها، وأن اmديث عن ا�قاصد يمثل العالج السح
للمش�ت الفكرية واالجتماعية لألمة اإلسالمية. و�ا ال شّك فيه أن فهم مقاصد 
الشارع � نصوصه وأحZمه، وحسن استعما�ا � االجتهاد اgظري واطبيق العم� � 
شؤون اmياة ا]ومية، يمثل مرتكزا أساسيا � اإلصالح الفكري، ولكن مش�ة 

�لها اmديث اgظري عن ا�قاصد. إنها مش�ة ذات العالم اإلسال� أْقَقُد من أن 
أبعاد فكرية واجتماعية وُخلقية، و-تاج � حلها إ  عمل متZمل �هود عظيمة 

  ومستمرة � �يع تلك ا�ستويات.

هو و"االجتهاد ا�قاصدي"،  مصطلحوقد ابتدع بعض أصحاب هذا الفريق 
يُصبح شعارا للمزايدة واغطيّة � شيوعه إ  أن أن يؤدي ��  َسل"رْ "مُ مصطلح 

االجتهاد ا�قاصدي" "جد]ة جديدة بk بذلك ظهر االجتهادات ا�تسي�بَة، وت
 
ً
من الزمن، � شا§ة ا¦د]ة ال¥  و"االجتهاد غ¤ ا�قاصدي!" تشغل األجيال قرونا

ينت© به ". أو أن ا�صلحة" و"اgص"د]ة ج، و"افتعلها الفالسفة حول "العقل" و"اgقل
  األمر إ  دعم نزعٍة باطنية متنصلة من اgصوص الwعية.

والفريق ا®ا: أصحابه منبهرون باmضارة الغربية، وقصارى طموحاتهم الس¤ � 
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فلك تلك اmضارة. وهم يعتقدون أن تطوير ا�جتمعات اإلسالمية و¯خراجها من حالة 
االل±ام باعا]م اإلسالمية، ولكن ا°يه واال{طاط ال¥ تعيشها ال يتم من خالل 

من خالل اقليد غ¤ الوا´ للحضارة الغربية. و�لك ³دهم يسعون إ  تطويع 
µ للنصوص الwعية أو اعطيل ال:يح -أحZم الwيعة  من خالل اأويل اعس�

وى ¹ير الس¤ � طريق �سوخ، ال يكاد يأخذ من اmضارة الغربية ا�عا·ة س -�ا
جوانب ضعفها. وقد قام أصحاب هذا الفريق باستغالل استدالل سفسطاg ºجم 
ا½ين الطو¼ انت« به إ  القول بتقديم ا�صلحة � اgص، فاختطفوا تلك ا�قولة 
ُطونها � À اال³اهات ال¥ يمكن أن ¿دم أغراضهم. و�ا ¾ن  ا�ائعة، وراحوا يمط�

 
ً
 Á موضوع ا�صلحة يمثل عن:ا

ً
ُموا ال�م  وريا � موضوع ا�قاصد الwعية، فقد عم°

من ا�صلحة إ  ا�قاصد، وصارت مظلة ا�قاصد تُستعمل غطية األفZر ال¥ يريدون 
كما وقع -ت¹يرها، مثل ³ويز الربا واالختالط وزواج ا�رأة ا�سلمة من الرجل الZفر 

دنية الغربية، وغ¤ ذلك من مفاسد واستنساخ القوانk ا¦نائية وا� -� إندونيسيا
ر.    اmضارة الغربية، Ãجة أن ذلك من ا�صالح ال¥ تقتضيها اmداثة واطو�

وابتدع أصحاب هذا الفريق مصطلح "االجتهاد ا�صلÄ"، وهو مصطلح فضفاض 
ة ا�صلحة.  ال ينضبط، ويمكن أن يُْدِخل -ته من يريد ما يريد Ãج°

 يُعّد رائد اأ]ف � مقاصد Fا�قاصدي Æد أن اإلمام الشاطإن اgاظر � ال�اث 
الwيعة، ومؤسس اÇحث فيها، ويعد� كتابه ا�وافقات العمدة وا�صدر األول � 
اmديث عنها. وقد أبدع فيه، ولكن تشع�ب مسائله، وطول نفس مؤلفه فيه، يكاد 

أما ا�صدر ا®ا فهو  Æعله حكرا � اÇاحثk والقراء أصحاب اgفس الطويل.
كتاب مقاصد الwيعة اإلسالمية للشيخ Áمد الطاهر ابن Éشور، وقد أجاد فيه 
�ها �وأفاد. وقد صدرت بعد ذلك مؤلفات كث¤ة تضمنت فوائد و¯ضافات، إال أن تر
� ا�صلحة وال�يات اËمسة وبعض اقسيمات الش�ية يعيق تطور اÇحث � 

  مها � صورة مبتورة وغ¤ واضحة ا�عالم. مقاصد الwيعة، ويقد
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م اإلمام الشاطF مقاصد الwيعة � إطار نظري يقوم � تقسيمها إ   لقد قد°
أو�ا: مقاصد الشارع ومقاصد ا��ف، وتقسيم مقاصد الشارع إ  أربعة أقسام: 

، وا®ا: قصد الشارع � وضع الwيعة لإلفهام، قصد الشارع � وضع الwيعة
قصد الشارع � قصد الشارع � وضع الwيعة للت�يف بمقتضاها، والرابع: وا®الث: 

ف -ت أحZم الwيعة
°
   .دخول ا��

 �م Áمد الطاهر ابن Éشور مباحث ا�قاصد من خالل إطار نظري يقوم  وقد°
�ع فيه بk األوصاف العامة ، مقاصد التwيع العامةتقسيمها إ  قسمk: أحدهما: 

، وا®ا: ا�قاصد اËاصة با�عامالت بk للwيعة وا�قاصد العامة لألحZم الwعية
  اgاس.

وقد ارتأيت تقديمها � إطار نظري Îتلف يقوم � تقسيمها إ  ثالثة Áاور: 
أو�ا: مقاصد اËطاب الw´، وثانيها: مقاصد األحZم الwعية (العامة واËاصة)، 

  ع � منهج التwيع.وثا®ها: مقاصد الشار

و¼ اعتقادي أن هذا اإلطار يقدم مباحث ا�قاصد � صورة منهجية واضحة 
عن تقديم مباحث ا�قاصد � هذا اإلطار اgظري اËاص، فإ  ومتZملة. وفضالً 

ر الُكت°اب  تداو�ا  تقليدا دون  -Éدة- قمت بتحرير كث¤ من ا�سائل ال¥ يُكر�
  تمحيص. 

 � Òأما منه � ��هذا الكتاب فيقوم � ³اوز اقسيمات الش�ية إ  ال�
 Fمنهج الشاط �جواهر مسائل ا�قاصد، مع -ريرها و-قيقها وضبطها. وÓت فيه 
 Uذكر ما يضبط ا�ع �� اإلعراض عن ا�بالغة � االعتناء باعريفات، مقت:ا 

̂[ يقت\ لغة أصو]ة، إال ويوضحه للقارئ. و� الرغم من أن موضوع الكتا ب أصو
� أن تكون عباراته سهلة، وأن يكون أسلوبه سلسا.   -قدر اإلمZن-أ حرصت   

إن هذا العمل يمثل ثمرة سنوات طويلة من اÇحث وتقليب وجوه اgظر � مسائل 
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ا�قاصد. و� الرغم من أنه قد يبدو للقارئ من فهرس ا�وضوÉت أن مسائل الكتاب 
رة ومطروقة، إال أنه سيجد � ثناياه من احقيق واحرير واإلضافات ما ال مشهو

  Æده � غ¤ه.

وأنا مدين � عم� هذا ألصحاب الكتابات ا�قاصدية ال¥ اطلعت عليها، وشاكر 
 بأفZر  ألصحابها، سواء � ذلك ما ¾ن منها جيدا وما ¾ن ضعيفا: فا¦ي�ُد منها أمد°

منها بعث � نفÖ روح اgقد واÇحث ال¥ أوصلتÕ إ  مفيدة، والضعيف 
 �و تفعيل مقاصد ال�يعة اإلسالميةاستخالص أفZر بديلة. وأخص با�كر كتاب: 

ضيفتلتكتور �ال ا½ين عطية، فقد أثار إشZالت، وطرح تساؤالت كث¤ة، 
ُ
إ  ما  أ

ابات ا�قاصدية، ¾ن � نفÖ من إشZالت وتساؤالت حول ما هو موجود � الكت
 
ً
  وصار ذلك دافعا

ً
  دفعÕ إ  اÇحث واحرير، وÙنت اgتيجة خروج هذا الكتاب.  قويا

 
ً
، أnد اهللا عز وجل � عونه وتوفيقه، وأشكر À من ساعد � إÚاز هذا ختاما

العمل، وأخص با�كر فضيلة ا½كتور ياÓ السيد Áمد عبد العظيم، وفضيلة ا½كتور 
صطÜ العسي� � تفضلهما بقراءة أجزاء من مسو°دة هذا الكتاب، حامد عيÛ م

  و¯بداء ملحوظاتهما القيمة حول ذلك. 

أسأل اهللا عّز وجّل أن ينفع به، وأرجو من قارئه أن ال ينسا من صالح دÉئه، 
  وباهللا اوفيق وا�داية.
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  الفصل األول
  مفهوم مقاصد الشريعة
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  الفصل األول
  مفهوم مقاصد الشريعة

  ي للمقاصداملفهوم اللغواملبحث األول: 

يقصد قصدا  دَ َص ا�قاصد �ع مقصد، وهو مصدر ميÝ مشتق من الفعل قَ 
  ومقصدا. 

ط،  "لقصدمن معا "ا ، والعدل، واوس� � اللغة: استقامة الطريق، واالعتماد، واألم�
و¯تيان الàء. قال ابن جÕ: أصل (ق ص د) ومواقعها � Þم العرب االع±ام 

gهود واgه وا    )á(هوض {و الàء.واوج�

ا�صدر من الفعل قصد هو "القصد"، وا�صدر ا�يÝ هو ا�ْقَصد (بفتح الصاد) إذا 
أردت ا�صدر بمعU القْصد، وا�ْقِصد (بكâ الصاد) إذا أردت جهة القصد، واسم 

 قد -ا�صدر وهو–ا�فعول: ا�قصود، "ومعا هذه األلفاظ متقاربة؛ ألن القصد 
  )å(."ا�فعول اسم به مرادا يُستعمل

فيمكن  )ç(،اgحاة أن معU ا�صدر ا�يÝ ال æتلف عن ا�صادر األخرىيرى 
ال  ، حيثاmال عند األصو]kاستعمال "القصد" و"ا�قصد" بمعU واحد. و�ذلك 
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 ١٢  

 Fالقصد وا�ْقَصد وا�قصود. فالشاط kلفظ استعمل -مثال–يفرقون � االستعمال ب 
 الw´، اËطاب مقاصد: األنواع �يع � لتاللة ا�قاصد كتاب مقدمة �" القصد"

ف. من � الشارع ومقاصد الwعية، األحZم ومقاصد
ّ
هج التwيع، ومقاصد ا��

.´wص الgا�راد من ا Uا�ع �ومن الشائع �  )á(واستعمل لفظ "ا�قصد" لتاللة 
فالن ¾ن قصده من هذا الفعل االستعمال اعب¤ بالقصد عن ا�قصود، فنقول: 

وفالن مقصوده من هذا ال�م  ،اإلéار بفالن، بمعU أن الغرض من فعله اإلéار
  كذا و�ذا، أي معÞ Uمه كذا و�ذا.

وقد ذهب ا½كتور طه عبد الرnن إ  أنه توجد فروق دال]ة بk تلك األلفاظ 
ومنه عU ا�راد من ال�م، ا�يُستعمل � Æب مراÉتها، حيث يرى أن لفظ "ا�قصود" 

معU اgية يُستعمل � و"القصد"  قوgا: ا�قصود من ال�م كذا، أي مضمونه ومعناه.
منه قوgا: فالن قصد بهذا وجه اهللا تعا ، أو ال¥ يصدر عنها القائل وتصدر منه، و

معة.  ¥ يهدف القائل إ  بمعU الغاية اليُستعمل د/ الغاية" َص و"ا�قْ قصد به الرّياء والس�
هذا افريق �رد اجتهاد منه، وال يوجد � اللغة أو االستعمال الواقع أن و )å(-قيقها.
 ëوجوب االل±ام به.العر �  ما يدل 

éورة افريق بk "القصد" و"ا�قصد"، حيث ت ا½كتورة سعاد كوريم إ  كما دع
wصوص الgا�ستفاد من ا Uيُستعمل "القصد" للمع ُ ستعمل "ا�قصد" للغايات عية، وي

الزيادة � هو قاعدة "ذلك افريق ì ترى أن أساس و .ا�قصودة من األحZم الwعية
Uتفيد الزيادة � ا�ع U(ا�قصد) تفيد "ا�ب Ýا�صدر ا�ي Uفتكون الزيادة � مب ،
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- الزيادة مثل تلك تتو )á(زيادة دال]ة � ا�عU ا�ي يفيده ا�صدر ا�جرد "القصد".
ن اعامل مع اgص الw´ يكون � إالتسلسل � الفعل، حيث �  -حسب رأيها

 Uاستخالص ا�ع ì :íبعضهما ببعض. ا�رحلة األو kومرتبطت kمتتابعت kمرحلت
مرحلة -ديد "القصد" من اgص القرآ، ثم تأî بعد ذلك ì من اgص القرآ، و
ìا�رحلة ا®انية: و ìص، وgُكم ا�ستفاد من اmاستخالص الغاية من ذلك ا 

   )å("ا�قصد".مرحلة -ديد 

"الزيادة � ا�بU تفيد الزيادة قاعدة  من عّدة أوُجه: أو�ا: أن ةٌ ُمنتََقدَ عوة ا½ هوهذ
"Uردة، فضال عن أنها  � ا�ع ال تنطبق � هذه ا�سألة؛ ألن القاعدة تُستعمل غ¤ ُمط°

كون ا�عU � أصله واحدا، مع إفادة أحد اللفظk زيادة � ا�عU، مثل "ص¹"  � حال
و"اصط¹" (الص¹ واالصطبار)، و"صنع" و"استصنع" (الصنع واالستصناع)، و"قتَل" 
و"قت°ل". أما � هذه ا�سألة فإننا بصدد اmديث عن أمرين Îتلفk ال يمكن أن يُقال 

ر. فا�عU األول هو: "ا�عU ا�قصود من اgص الw´، إن � أحدهما زيادة � اآلخ
 ،´wكم الmا®ا هو: "الغاية من ا Uا�ستنبط منه"، وا�ع ´wأي الـُحْكم ال
 ´wص الgتلفان يُستفادان من اÎ مة ا�بتغاة من تطبيقه". وهما أمران

ْ
أي اmِك

ا منهما فيه زيادة � األول بطريق مباf أو غ¤ مباf، وال يمكن أن يقال إن ا®
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 ١٤  

  حæُ òص° با�صدر ا�يÝ (ا�قصد). 

 kب Õومعرفة وا®ا: أن التسلسل الزم ´wطاب الËمعرفة ا�قصد من ا
مّطرد، حيث Úد � بعض اgصوص الزم وغ¤ ا�قصد من اmكم الw´ غ¤ 

ة (وì ا�قصد من القرآنية الـُحكم (وهو القصد من اËطاب الw´) والـِحكم
 (´wوقت واحد.يردان الـُحْكم ال �)á(  

ليس ó عالقة أصال  -حò لو ¾ن واقعا-وا®الث: أن التسلسل الزمÕ � الوقوع 
 ."Uتفيد الزيادة � ا�ع Uبقاعدة "الزيادة � ا�ب  

ي ظو�لص �ا سبق إ  أنه ال يوجد من اgاحية اللغوية ما يوجب افريق بk لف
   مال."القصد" و"ا�ْقَصد" � االستع

والظاهر أن ا�ي دفع أوõك اÇاحثk إ  Áاولة افريق بk "القصد" و"ا�قصد" 
اب � مقاصد الwيعة من اعميم واËلط بk مقاصد ت° هو دفع ما يقع فيه الكُ 

ٌر اËطاب الw´ ومقاصد األحZم الwعية. وال شك أن دفع ذلك اعميم واËلط أم
ف � افريق بk هذين اللفظk، ويكµ � دفعه ³ن�ب  مهم، ولكنه ال يتم باعس�

بدال من -استعمال العبارات العامة مثل مصطلح "مقاصد الwيعة" بإطالق، واعب¤ 
بدقة عما يريده الشخص باستعمال مصطلحات: "مقاصد اËطاب الw´"،  -ذلك

  د الشارع � منهج التwيع". و"مقاصد األحZم الwعية"، و"مقاص

                                           

)á(  : ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ�مثال ذلك قول اهللا تعا 
، حيث ورد ذكر اmُكم والغاية منه � وقت ]á÷çاÇقرة: [ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ُّ�واحد؛ و�ذلك قوó تعا : 
 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب

  ].á÷ùاÇقرة: [ َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس



 

  

١٥  

  املبحث الثاين

  املفهوم االصطالحي للمقاصد 

  ا�طلب األول: مفهوم ا�قاصد � الكتابات ا�قاصدية

 Fر األول للمقاصد-إذا رجعنا إ  الشاط Úد أنه لم يذكر تعريفا حديúا  -وهو ا�نظ�
عريفات واmدود ال¥ والظاهر أن سبب ذلك يرجع إ  عدم اعتنائه با )á(للمقاصد.

شغف بادقيق فيها بعض الفقهاء واألصو]k، بل Úده ينتقد ذلك الصنيع � 
وهو يفضل بيان معU ا�صطلح ببيان ا�فردات ال¥  )å(.ا�وافقاتمقدمات كتابه 

يّة ا¦امعة ا�انعة.  تندرج -ته وامثيل �ا، بدال من اÇحث عن اعريفات اmد�
ذكر تعريف ¦ميع ا�صطلحات ال¥ يوردها،  -� كتاب ا�وافقات- ه وليس من منهج

و¯نما يش¤ إ  تعريف ا�صطلح إذا اقتe ا�قام ذلك، أما إذا ¾ن ا�صطلح واضحا أو 
لم يكن ا�قام مقتضيا �كر اعريف، فإنه يُعرض عن ذكره. وحò � اmاالت ال¥ 
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 ١٦  

  قيق فيه، بل يكتµ بإيراد ما يوضح ا�عU. يذكر فيها اعريف Úده ال �رص � اد

Áورين: أحدهما: مفهوم ا�قاصد بذكر مفرداتها ال¥ �عها � الشاطF ّضح وقد و
ف. 

°
أدرج -ت Áور قصد الشارع أربعة أنواع: وقصد الشارع، وا®ا: قصد ا��

ن الشارع إنما لكو و�مل ما جاء فيه بيانٌ  )á(.: "قصد الشارع � وضع الwيعة"أو'ا
وضع الwيعة حقيق مصالح اËلق بمراتبها ا®الث: الûوريات، واmاجيات، 
واحسينيات؛ واmديث عن العالقة بk ا�صالح وا�فاسد، ومراتب À منهما. 

� بعض طرق وضوابط  وهو Ãٌث  )å(،: "قصد الشارع � وضع الwيعة لإلفهام"وا*ا(
 )ç("قصد الشارع � وضع الwيعة للت�يف بمقتضاها"،: الثوا*فهم اgصوص القرآنية. 

ف، من حيث القدرة �  وهو حديٌث 
°
عن خصائص اZ]ف الwعية وعالقتها با��

ف : والرابعا�شقة اgا³ة عن ا�يف. من حيث االل±ام، و
°
"قصد الشارع � دخول ا��

  -دث فيه عن: )ü(.-ت أحZم الwيعة"

 )á (ف عند تطبيق تلك العال
°
قة بk قصد الشارع من fع األحZم وقصد ا��

ف 
°
� ا�� ýم واالل±ام بها، حيث ينبZيصح ال±امه- األح òأن يكون قصُده تبعا  - ح

ó لقصد الشارع ال مناقضا.   

)å ( .ف وأثر ذلك � صحة االل±ام، وطريقة تنفيذه
°
  عالقة األحZم الwعية Ãظ ا��

)ç(  À � و¦ميع أفعا�م وجوانب حياتهم ومرجعيتها kيعة ¦ميع ا��فwعموم ال
  ما يعّن �م.
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١٧  

ف � ا�يف"،
°
وفيه تفصيل اmديث عن  )á(أما ا�حور ا®ا فهو "مقاصد ا��

ف � القيام باZ]ف الwعية، وعالقة ذلك بقصد الشارع.
°
  مقاصد ا��

منþ فإنه � الرغم من أنه {ا � تعريف ا�قاصد  ،أما Áمد الطاهر ابن Éشور
� اmَِكم وا�صالح ا�رعّي  ��ة � تwيع األحZم، إال أنه لم �:ها � ذلك، بل ال�

    إ  قسمk: قاصدا�زاد عليها األوصاف العامة للwيعة. وقد قّسم 

صاف العامة وقد �ع فيه بk األو )å(:مقاصد التwيع العامة :ولالقسم األ
فذكر من األوصاف العامة لل�يعة ما للwيعة، وا�قاصد العامة لألحZم الwعية. 

  يأ5: 

)áالسماحة �  ،) كون الwيعة مبني°ة 

)åيعة بالعموم من حيث األشخاص واألزمان واألماكنwاتّصاف ال (،   

)ç©ما فيه نكاية بأتباعها، ف � طريَق   قاصدةٌ ) أن الwيعة اإلسالمية لم تشتمل 
   ،ايس¤ والرفق

)ü تغي¤ ما �) أن الwيعة ليست قاصدة إ  تغي¤ �يع عوائد البw، بل سارت 
 
ً
   ،، وتقرير ما ¾ن منها من باب ا�عروف¾ن منها فاسدا

)ù ل واألسماء، وقبولZاألش �) ابتناء األحZم الwعية � ا�عا واألوصاف ال 
   ،تناؤه � معU معقول القياس عليهما تبk° منها اب

) إبطال الwيعة للتحيّل � أحZمها، وسدها ذرائع الفساد، ألن � §يهما �(
 
ٌ

   ،�قاصد الشارع من fع األحZم إبطال

) أن الشارع قصد إ  ³ن�ب افريع � أحZم ا�عامالت � وقت التwيع �(
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 ١٨  

�ا قد ينتج عن افصيل من حرج � األجيال -قيقا للمرونة � هذا ا�جال، و³ن�با 
  ال¥ تأî � ا�ستقبل. 

 األمة نظام حفظ إ  القصد: فهو -عنده–أما ا�قصد العام من األحZم الwعية 
. الصالح ذلك واستدامة اإلنسانية، اmياة �االت �يع � الصالح و-قيق اإلسالمية

   ذلك اgظام. يكون ذلك بتحقيق صالح اإلنسان القائم �و

وقد ذكر عن:ا Æمع بk كونه وصفا Éما من أوصاف الwيعة، و�ونه مقصدا 
Éما من مقاصد أحZمها، وهو مراÉة الفطرة: فهو وصف من األوصاف العامة 
للwيعة من جهة كون الwيعة مبني°ة � الفطرة؛ بمعU موافقة �يع أحZمها �ا 

وهو مقصد من مقاصد األحZم من جهة كون تلك  تقتضيه فطرة اإلنسان السليمة.
  )á(األحZم قاصدة إ  حفظ الفطرة وصيانتها من À خرق أو اختالل.

ث  :(القسم ا*ا عن فيه مقاصد التwيع اËاصة بأنواع ا�عامالت بk اgاس: -د°
مقاصد أحZم العائلة، ومقاصد ا:فات ا�ا]ة، ومقاصد الwيعة � ا�عامالت 

�نعقدة � األبدان، ومقاصد أحZم اÉ¹ت، ومقاصد أحZم القضاء والشهادة، ا
  )å(وا�قصد من العقوبات.

وا�قارنة بk الشاطF وابن Éشور � مضمون ا�قاصد تُظهر أن الشاطF قد أخذ 
مصطلح "الwيعة" بمعناه العام الشامل ألحZم العبادات وا�عامالت والعادات. أما 

ور فإنه يستخدم مصطلح "الwيعة" بمعU خاص هو األحZم الwعية ا�تعلقة ابن Éش
وì األحZم والتwيعات ا�تعلقة بمصالح اmياة  ،با�عامالت واآلداب االجتماعية

أما ما يتعلق بمصالح اmياة اآلخرة، ومنها العبادات واألخالق الفردية، فإنه ال  .ا½نيا
اصد الwيعة. وقد ·ح بذلك � مقدمة كتابه، حيث يدرجها ضمن �ال Ãثه � مق
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يقول: "و¯ قصدت � هذا الكتاب خصوص اÇحث عن مقاصد اإلسالم من التwيع 
َّص باسم الwيعة ... كما  � قوانk ا�عامالت واآلداب ال¥ أرى أنها ا¦ديرة بأن ¿ُ

Óم العبادات جديرة بأن تُس�° با½يانة، و�ا أZار أخرى تتعلق بسياسة أرى أن أح
اgفس، و¯صالح الفرد ا�ي يلتئم منه ا�جتمع؛ �لك فقد اصطلحنا � تسميتها 
بنظام ا�جتمع اإلسال�، وقد خصصتها بتأ]ف سميته أصول نظام ا�جتمع � 

  )á(اإلسالم."

وبناء � هذا االختالف � االصطالح ح: ابن Éشور حديثه � مقاصد 
من مصالح � ا½نيا، وال ينتج عنها ا�عامالت والعادات وما الwيعة � جانب 

يتحدث عن اÇُْعد اّعب�دي � تلك ا�عامالت والعادات. أما الشاطF فجاء حديثه � 
¦ميع منا� الwيعة بمعناها الواسع، وال æلو حديثه عن ا�عامالت  ا�قاصد شامالً 

، كما يربط مصالح ا½نيا ومفاسدها بما تؤول والعادات من إبراز ا¦انب اّعب�دي فيها
إ]ه من مصالح ومفاسد � ا½ار اآلخرة. كما أنه لم يقت: � مقاصد األحZم 
الwعية، بل -دث أيضا عن مقاصد اËطاب الw´، ومقاصد الشارع � منهج 

  التwيع.

� وبعد ابن Éشور، Úد عالل الفا	 ينحو أكv إ  ح: مقاصد الwيعة 
مقاصد األحZم، حيث عّرفها بقوó: "ا�راد بمقاصد الwيعة: الغاية منها واألÓار 

وقد شاع هذا اضييق � مفهوم  )å(ال¥ وضعها الشارع عند À ُحْكم من أحZمها."
ا�قاصد عند 
لب الكت°اب ا�عا·ين، حيث إن اgاظر � كتاباتهم حول ا�قاصد 

ح � ال�يات اËمسة (حفظ ا½ين، واgفس، والنسل، يالحظ إطالقهم هذا ا�صطل
والعقل، وا�ال)، وا�صالح بمراتبها ا®الث (الûوريات، واmاجيات، واحسينيات)، 
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 ٢٠  

  )á(واmَِكم وا�صالح ال¥ يُراد -قيقها من األحZم الwعية.

  ا�طلب ا*ا(: ا�فهوم الشامل للمقاصد

لص إ  أن � ،عن مفهومها االصطال�ما ذكره ُكتاب ا�قاصد عرض بعد 
 مقاصد اËَ مصطلح "ا�قاصد" بمعناه العام يشمل Áورين أساسk: أحدهما: 

ْ
ق، ل

  . التwيع (الwيعة)مقاصد ا®ا: و

 مقاصد ا=َ : أوالً 
ْ
Úدها � ì مقاصد الشارع من خلق اإلنسان، وì ال¥  :قل

 رئ  ُّّٰ�، مثل قوó تعا : نساآليات ال¥ تتحدث عن الغرض من خلق ا¦ن واإل
، خالفستال¥ تتحدث عن االاآليات و .]�ù ا�اريات:[ َّيئ ىئ نئ مئ زئ

 من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ� مثل قوó تعا :
 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

 حص مس خس حس ُّ� ، مثل قوó تعا :ال¥ تتحدث عن األمانةاآليات و .]�çاÇقرة: [
 حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 يهُّ�. واآليات ال¥ تتحدث عن االبتالء، مثل قوó تعا : ]�åاألحزاب: [ َّ خفمف
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

 يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن ُّ�، وقوó تعا :  ]�هود: [ َّ رئّٰ ِّ
  .]åا�لك: [ َّ  خي حي جي

 
ً
ظر � مدلول اgو: ì ا�قاصد ا�تعلقة بالتwيع السماوي. ةعيمقاصد ال�: ثانيا
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٢١  

يتضمن ثالثة أمور: أو�ا: مقاصد اËطاب مصطلح "مقاصد الwيعة" يبg kّا أنه 
الw´، وا®ا: مقاصد األحZم الwعية، وا®الث مقاصد الشارع � منهج التwيع. 
و�موع هذه العنا· ا®الثة يش� "مقاصد الwيعة اإلسالمية" � مدلو�ا 

  �فk فيتم تناو�ا بش� مستقل.االصطال�. أما مقاصد ا�

B- D�مقاصد ا=طاب ال : ì ا�ي يُنِْشُئ ´wطاب الËا�عا ا�قصودة من ا
ُس �بدأ من ا�بادئ، أو ¹æُ عن حقيقة من  ُحكما من األحZم الwعية، أو يؤس�

ومن أبرز العنا· ا�تعلقة بمقاصد اËطاب الw´ معرفة حكم اmقائق. 
ت ال¥ يقوم بها اإلنسان بk األمر ا�ي يشمل اإلÆاب واgدب، واg© ا�ي ا:فا

يشمل احريم والكراهة، واإلباحة، واmكم � ا:ف بالصحة أو اÇطالن، 
  ومعرفة أسباب اZ]ف الwعية وfوطها وموانعها.

F- عية�م الHمقاصد األح:  fُ ¥مة) وا�صالح ال
ْ
عت ì اmَِكُم (�ع ِحك

   األحZم الwعية حقيقها.

J- يع�منهج الت �منهج ì األمور ال¥ راÉها الشارع �  :مقاصد الشارع 
أبرزها: مراÉة الفطرة، وايس¤ والسماحة، وعموم الwيعة، وا�وازنة و ،تwيع األحZم

  .بk ا�صالح وا�فاسد، ومراÉة مآالت األفعال واألحZم

  للتميS بR األنواع ا*الثة من مقاصد ال�يعة:  وQ ما يأ5 أمثلة

á- : ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ�� قول اهللا تعا 
هو الw´ اËطاب هذا قصد من . ا�]á÷çاÇقرة: [ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

هو اmُكم الw´ فهذا قصد من إÆاب الصوم � من توفّرت فيه fوطه، أما ا�
  -قيق اقوى.

å- : تعا óخب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني ُّ�� قو 
 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت  جت هب مب



 ٢٢  

. ا�قصد ]á÷ùاÇقرة: [ َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس
ف ا�ستطيع، وجواز اإلفطار للمريض وا�سافر 

°
من اËطاب هو إÆاب الصوم � ا��

 -قيق اقوى. -كما نصت عليه اآلية السابقة-. وا�قصد من الصيام مع القضاء
من ال�خيص � الفطر للمريض وا�سافر ايس¤ عليهما ورفع اmرج عنهما،  وا�قصد

  وهو مقصد متعلق بمنهج التwيع.

ç- : يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّ�� قول اهللا تعا 
 ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي
  ].��á�÷ – áاÇقرة: [ َّ جخ مح جح مج

أن من مقاصد هذا اËطاب الw´: مwوعية القصاص � القتل، Úد   
واستحقاقُه � ا¦ا إال � حال العفو، ومwوعية العفو عن ا¦ا. و¼ اآليات بيان 
للمقصد من مwوعية العفو عن ا¦ا وهو اخفيف عليه والرnة به، وهو متعلق 

مقصد من ُحكم القصاص وهو بياٌن للفيها بمقاصد الشارع � منهج التwيع. و
  حفظ اgفوس. 

ü- : تعا óمك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ�� قو 
 خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل
 يه ىه مهجه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم
  ].�á – ��ا�ائدة: [ َّ جيحي

هو -ريم اËمر و ،ا�قصد من هذا اËطاب الw´� اآلية األوí بيان Úد   
مقاصد اmكم بتحريم  ا]ة �ا بياٌن Çعضااآلية ¼ و وا�يâ واألنصاب واألزالم.

 ،âمر وا�يËوالصّد عن ا kا�سلم k³ن�ب ما ينتج عنهما من فساد العالقة ب ìو
  ذكر اهللا تعا  وعن الصالة.



 

  

٢٣  

للمقاصد (مقاصد اËطاب الw´، ومقاصد األحZم هذا اقسيم ا®ال� إن 
éوري من اgاحية ا�نهجية جنب wيع) الwعية، ومقاصد الشارع � منهج الت

اËلط واالباس ا�ي يقع � كث¤ من الكتابات حول مقاصد الwيعة. وتظهر 
  ها: من ،اmاجة إ]ه � جوانب

حسن فهم مwوع الشاطF � مقاصد الwيعة، حيث إن الشاطF ضّمن  :أوالً 
 امي� بينها ولم نّص �كتابه � مقاصد الwيعة هذه األنواع ا®الثة، و¯ن لم ي

  ، ولكن اgظر الفاحص �ضمون الكتاب Æدها كذلك. يفصل بينها

 
ً
³ن�ب اËلط الواقع � كتابات ا�عا·ين حول طرق معرفة مقاصد الwيعة،  :ثانيا

خاصة عندما يتبنون ا�سالك ال¥ ذكرها الشاطF، فيقعون � اضطراب عند Áاولة 
األحZم الwعية، � حk أن الشاطF قصد بأغلبها  تطويعها للكشف عن مقاصد

  معرفة مقاصد اËطاب الw´ وليس األحZم الwعية. 

 
ً
نُنا من اmديث عن  :ثا*ا أنه يرسم صورة واضحة �وضوع مقاصد الwيعة، ويمك�

اعليل بمقاصد الwيعة بصورة دقيقة تفصل بk اعليل بمقاصد األحZم الwعية 
  يل بمقاصد الشارع ا�تعلقة بمنهج التwيع.وبk اعل

  :العالقة بني مقاصد اخللق ومقاصد الشريعة

مقاصد اËلق ومقاصد الwيعة بينهما تداخل وتكامل: فمقاصد اËلق ì ال¥ 
ُخِلق اإلنسان من أجلها، والwائع أنزلت حقيق تلك ا�قاصد؛ فالwيعة بالنسبة إ  

لك ا�قاصد، وجزئيات األحZم الwعية وسائل اËلق وسيلة حقيق ت مقاصد
حقيق مقاصد Éمة وخاصة. الwيعة بوصفها ال� وسيلة بالنسبة إ  مقاصد اËلق، 

  وجزئيات الwيعة وسائل حقيق مقاصدها العامة.

إن عبادة اهللا تعا ، وما يتعلق بها من االبتالء وا�يف، ì ا�قصد من اËلق: 
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 من خن  حن جن ُّ�، ]�ù ا�اريات:[ َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ�
، و¯نزال الwائع �داية اgاس إ  ]åا�لك: [ َّ  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن

بُل هو الوسيلة إ  -قيق تلك العبودية؛ ألن مقتe العبادة  ف أقوم الس�
°
إخراج ا��
 �À عن داعية هواه، "بمعU الرجوع إ  اهللا � �يع األحوال، واالنقياد إ  أحZمه 

   )á(".حال

 
ً
من مقاصد اËلق، فاهللا  وعمارة األرض وسيلة حقيق العبودية، وليس مقصدا

، بمعU -قيق العبودية هللا تعا  استعمر اgاس � األرض ]بلوهم أيهم أحسن عمالً 
تعا ، وليس االستعمار � األرض مقصدا � ذاته، و�لك لم يرد بصيغة ا�قصد، و¯نما 

 جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع ُّ�ر: ورد بصيغة اإلخبا
  .]�áهود: [ َّ ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل

واالستخالف إذا أخذناه بمعU أن اإلنسان ُجعل خليفة اهللا � األرض فإنه بهذا 
 wأن اهللا تعا  جعل الب Uلق، أما إذا أخذناه بمعËه من مقاصد ا ا�عU يمكن َعد�

فال يكون االستخالف مقصدا من ا�قاصد، بل  -و الراجحوه- æلف بعضهم بعضا 
  �رد إخبار عن واقعة خلق اإلنسان واستعماره � األرض.

  ا�طلب ا*الث: إثبات ا�قاصد � ت�يع األحHم وتطبيقها

كوُن الشارع اmكيم خلق الكون واإلنسان �قاصد، وأنزل الwائع السماوية 
وص القرآن الكريم. و�ون الشارع اmكيم يرا´ �قاصد سامية، أمٌر ظاهٌر من نص

مقاصد األحZم عند تطبيقها � الواقع أمٌر ثابت � نصوص القرآن الكريم والسنة 
  اgبوية وأفعال الصحابة ر� اهللا عنهم.
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أما عن مقاصد خلق الكون وخلق اإلنسان، فالقرآن الكريم ينص � ذلك � 
اÇقرة: [ َّ مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  �ُّمواطن متعددة، منها: قوó تعا : 

å�[ : تعا óٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهُّ�، وقو  ٌّ 
 مئ زئ رئ  ُّّٰ�، وقوó تعا :  ]�هود: [ َّ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  .]�ùا�اريات: [ َّيئ ىئ نئ

 يب ىب ُّ�وأما عن ا�قصد من إنزال الwائع و¯رسال الرسل، فقد قال تعا : 
النساء: [ َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

á�ù[  ،: ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ� وقال تعا 
  .]åùاmديد: [ َّ حنجن يم

أما عن مقاصد تفاصيل األحZم الwعية، فقد وردت � القرآن الكريم والسنة 
اgبوية نصوص كث¤ة تتحدث عن مقاصد تلك األحZم، مثل مقاصد الطهارة 

سيأî ذكر �ء من والصالة والصوم واmج والزÙة والكفارات والعقوبات، وغ¤ها. و
  ذلك � ا�بحث ا�تعلق با�قاصد اËاصة.

وأما عن مراÉة مقاصد األحZم عند تطبيقها، فإنه يظهر �الء � الر�خص 
الwعية، ومراÉة ا�آالت، وا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد عند تwيع األحZم 

   منهج التwيع.وتطبيقها. وسيأî بيان هذا � الفصل اËاص بمقاصد الشارع �

وأما عن تطبيقات الصحابة ر� اهللا عنهم � مراÉة ا�قاصد � تطبيق األحZم 
الwعية، ف© كث¤ة، نورد منها بعض األمثلة فقط. فمنها فعل عمر ر� اهللا عنه � 
ج من الكتابيات، وعدم إعطائه ا�ؤلفة قلوبهم من الزÙة؛ وذلك عندما  اg© عن ال±و�

ق ا�قصد منهما. وسيأî اmديث عن هذين ا�وضوعk � ا�بحث رأى عدم - ق�
  ا�تعلق بفائدة معرفة مقاصد الwيعة. 

ومن ذلك فعل عثمان بن عفان ر� اهللا عنه � ضوال اإلبل. عن زيد بن خا½ 
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 �Fِ°gا 
َ

َقَطِة، َفَقاَل: "ا ملسو هيلع هللا ىلصا¦َُهÕّ، قال: َجاَء رَُجٌل ِإ 
�
ُ َعِن الل َó

َ
 ِعَفاَصَها فََسأ

ْ
ْعرِف

نََك بَِها"
ْ
 فََشأ

°
ْفَها َسنًَة، فَإِْن َجاَء َصاِحبَُها َو¯ِال َغنَِم؟ قَاَل:  .َوِوÙََءَها، ُعم° َعر�

ْ
ُة ال

°
قَاَل: فََضال

ئِْب" ْو لِث�
َ
ِخيَك أ

َ
ْو ِأل

َ
بِِل؟ قَاَل: "َما لََك َولََها َمَعَها ِسقَ  ."ìَِ لََك، أ ِ

ْ
ُة اإل

°
اُؤَها قَاَل: فََضال

َجَر، حò يلقاها ربها ُكُل الش°
ْ
َماَء، َوتَأ

ْ
فµ هذا اmديث ن© عن  )á(".وَِحَذاُؤَها تَرُِد ال

 �æُ ية والÉكونها ال -تاج إ  ر ìقاط ضالة اإلبل، وبيان العلة � ذلك، وا
  عليها الضياع.

ت األمانة وظهرت اËشية � ضيا
°
ال ولكن األمور تغ¤ت بعد ذلك، فقل ع ضو°

اإلبل، فأمر عثمان بن عفان ر� اهللا عنه باقاطها. لقد ¾ن ا�قصد من اg© عن 
ا وقد صارت ُعرضة  اقاط ضوال اإلبل هو كونُها ال �æُ عليها من الضياع، أم°
للضياع، فقد زال ا�قصد من اg©، وأصبح االقاط هو ا�ي �قق ا�قصد. روى 

اِب يقول: "ِشَهاٍب ابن  مالك � ا�وطأ أنه سمع َط°
ْ
Ëبِِل ِ� َزَمِن ُقَمَر بِْن ا ِ

ْ
 اإل

�
َ¾نَْت َضَوال

َحدٌ  ،إِبًِال ُمَؤب°لَةً 
َ
َها أ َمَر بِتَْعِريِفَها،  ،َغتَايُِج الَ َفَمس�

َ
اَن، أ َحò° إَِذا َ¾َن َزَماُن ُقثَْماَن بِْن َقف°

عْ 
ُ
  )å("ِطَي َعَمنََها.ُعم° ُيبَاُع. فَإَِذا َجاَء َصاِحبَُها، أ

  العالقة بR ا�قاصد وا�صالحا�طلب الرابع: 

ة ا½الة � لَ عَ فْ مَ ـبن Éشور أن ا�صلحة مشتقة � صيغة الاذكر Áمد الطاهر 
� �ء فيه صالح قوي. 

ّ
   )ç(اسم ا�Zن ا�ي يكv فيه ما منه اشتقاقه، ف© تدل

، والثة، وا�âة، والفرح، واgعيم. وهذا ذكروا � تعريف ا�صلحة أنها: ا�نفعةوقد 
ن � ا�صحلة، ولكنه ليس هو ا�صلحة دائما ه متضم°

�
ألن اإلنسان قد يلتذ�  ؛§
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ة  °âومن يتثذ و¯ن ¾نت زائفةبالضار، كمن يتثذ با�خدرات ويدخله بذلك م ،
ح، بل فيه و�يع ذلك ليس فيه صال .بالزنا، ومن ينتفع با�ال ا�âوق أو ا�غصوب

فساد عظيم. كما أن اإلنسان قد يغتم بأشياء ويكرهها ويتألم mصو�ا وفيها مصلحة 
 حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ó�ُّ، وقد قال اهللا تعا : 

اÇقرة: [ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن

åá�[. وللمجتمع؛ ألنه ó ـٌم للجا، ولكنها مصلحة
َ
ل
َ
ا تُسهم والعقوبات الwعية فيها أ
  � إصالحه و¼ حفظ ا�جتمع.

 .ما �صل به صالٌح مادي ومعنوي لإلنسان� م�ان الwع ا�راد با�صلحة إن 
قيم به جسده، ومنها ما تصلح ا�ادية، أي يُ  هُ حياتَ  صلح به اإلنسانُ فمن ا�صلحة ما يُ 

به حياته به حياته الروحية بتحقيق مستلزمات العبودية هللا تعا ، ومنها ما تصلح 
ويكون  ،ا�عنوية من أسباب راحة اÇال وسعادة اgفس واستقرار اmياة االجتماعية

ذلك بال±ام القّيم والضوابط اËلقية والسلو�ية. ومعلوم أن الصالح ال يكون إال 
   .بها بالعيش وفق fيعة اهللا تعا  ال¥ تعب°د اgاَس 

إلنسان � روحه وجسده وحياته أن ا�صلحة ì: ما يُصلح ا�لص �ا سبق إ  
f الطريق ا�ي رسمته �  .يعة اهللا عز وجلاالجتماعية 

ُ وا�فسدة ما 
ُ

óيكون مآ 
ً
  فسادا ماديا

ً
الفساد �  اإلنسان دخل �ي؛ بأن أو معنويا

  دينه أو � جسده أو � جانبه اgفÖ أو � حياته االجتماعية.

Ëسنات، وع¹° عن وقد ع¹ّ القرآن الكريم عن ا�صلحة باmفع واgوال¹ِّ وا ¤
ا�فسدة باإلثم والwّ والûّ والسيئات. قال عز ا½ين بن عبد السالم: "ويُع¹° عن 
ا�صالح وا�فاسد باË¤ والw، واgفع والû، واmسنات والسيئات؛ ألن ا�صالح §ها 

ت. وقد غلب � القرآن ئاات سي� ûِ° خيور نافعات حسنات، وا�فاسد بأÓها fور مُ 
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   )á(استعمال اmسنات � ا�صالح والسيئات � ا�فاسد."

وقد تبk من خالل اmديث عن مفهوم مقاصد الwيعة أنها تتنوع إ  ثالثة 
أنواع: مقاصد اËطاب الw´، ومقاصد الشارع � منهج التwيع، ومقاصد األحZم 

  الwعية. 

ال تمثل ا�صالح � ذاتها، ولكنها ì الطريق أما مقاصد اËطاب الw´ فإنها 
ا�وصل إ  -قيق مصالح اإلنسان � ا½نيا واآلخرة، حيث إن مصالح اإلنسان 
نة � اgصوص الwعية: فما تطلُب نصوُص الwيعة فعلَُه هو مصلحة البد منها  ُمتَّضم°

عن فعله هو  الستقامة حياة اإلنسان الروحية وا�ادية، وما تن« نصوص الwيعة
 kصوص هو مصالح يستعgياة اإلنسان الروحية وا�ادية، وما تبيحه تلك اm مفسدة
بها اإلنسان � صالح حاó � هذه اmياة، فيأخذ منها حسب رغبته وحاجته 

  وظروفه.

وأما مقاصد الشارع ا�تعلقة بمنهج التwيع ف© ا�عالم ال¥ جاء التwيع 
òوفقها ح �قق نصوُص ذلك التwيع وأحZُمه لإلنسان مصاmه  اإلسال� 

ُ
-

ُ � اآلخرة. 
َ

óا½نيا ومآ � ُ
َ

óعية ال¥ تُْصِلح حاwال  

وأما مقاصد األحZم الwعية فإنه عند مقارنة مفهومها بمفهوم ا�صلحة يتبk أن 
 
ً
  بينهما تشابها

ً
، فمقاصد الشارع من أحZمه ì -قيق ا�صالح الwعية وتوافقا

لإلنسان بما يصلح حاó � اmياة ا½نيا و¼ اmياة اآلخرة. ومن هنا ¾ن ا�قصد العام 
  لألحZم الwعية هو درء ا�فاسد وجلب ا�صالح.
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  ا�طلب ا=امس: عالقة ا\ص با�قصد وا�صلحة

ظهرت فكرة تقديم ا�صلحة � اgص عند الطو¼. وقد ¾نت �رد دعوى، 
ال يلتفت إ]ها أحد إ  القرن العwين من ااريخ ا�يالدي،  وظلت نشازا من القول

حيث وجدت من يروج �ا Ãسن قصد أو بسوء قصد، ثم وجدت أنصارا � بتان 
 ."�Îتلفة من أبرزها إندونيسيا، حيث ارتكز عليها ايار ا�س� بـ"اإلسالم اللي¹ا

إ  �ال ا�قاصد وبدأ  ومع شيوع اmديث عن مقاصد الwيعة امتدت تلك ا½عوى
اmديث عن تقديم ا�قاصد � اgصوص. وا�قوان وجهان لعملة واحدة. و�ا ¾ن 
Þم الطو¼ هو أساس هذه ا½Éوى فإن أفضل طريق gقدها هو نقد Þم الطو¼ 

  ا�ؤسس �ا. 

-دث الطو¼ عن قضية تقديم ا�صلحة � اgص واإل�اع � معرض fحه 
 mديث "ال

ً
   éر وال éار". واgاظر فيما كتبه Æده أحيانا

ً
  يكون معتدال

ً
 ضابطا

 
ً
أخرى يبلغ 
ية الشطط، حò تظن أنه لم يكتب ما كتبه � حال  ل�مه وأحيانا

عقلية واحدة! وقد ورد � Þمه اضطراب وتناقض بما يفقده ا�صداقية، وÆعله �رد 
� الwيعة. وفيما يأî أبرز مواضع دÉوى اف�اضية ¿الف ما هو واقع وثابت 

  اضطرابه وتناقضه: 

á-  دهÚ -�ية ا�صلحة أمر قطÉيتحدث عن أن  -� معرض سعيه إ  إثبات أن ر
 
ً
، ويذكر آيات كث¤ة من وتفصيالً  نصوص الwيعة جاءت برÉية ا�صالح إ�اال

آية من كتاب اهللا  القرآن الكريم تدل � رÉية ا�صالح، ثم يقول: "وبا¦ملة فما من
و�ذلك السنة اgبوية "ألنها بيان  )á(عز وجل إال وì تشتمل � مصلحة أو مصالح."

". °kوفق ا�ب �و�  )å(الكتاب، وقد بيّنا اشتمال À آية منه � مصلحة، واÇيان 
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اgقيض من هذا ال�م Úده � معرض سعيه إ  إثبات تقديم ا�صلحة � اgصوص 
ية � ا�عامالت والعادات، وادÉء أن ا�صلحة Æب أن تكون ì ا�عيار الwع

ك � كونها  الوحيد � اmكم عليها، يصف اgصوص الwعية بأنها ُمبَْهَمة، ويشك�
تؤدي إ  -قيق ا�صالح، فيقول: "ثم إن اهللا عز وجل جعل gا طريقا إ  معرفة 

تمل أن يكون طريقا إ  ا�صلحة، و�تمل أن مصاmنا Éدة، فال ن��ه ألمر ُمبَْهم �
ويبلغ 
ية الشطط ومنت« الزلل حk يزعم أن اgصوص الwعية á(  ì(ال يكون."

 ýا�ي ينب kها، وأن ا�صلحة حبل اهللا ا�ت�سبب اËالف ا�ذموم، و�لك ينبý تر
Zالف � األحËتلفة متعارضة ف© سبب اÎ صوصgمسك به، فيقول: "ام ا�ذموم ا

Éf، ورÉية ا�صالح أمر حقي  � نفسه وال æُْتَلَُف فيه، فهو سبب االتفاق ا�طلوب 
 َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ Éf�ُّ، فZن اتباعه أوí. وقد قال اهللا عز وجل: 

   )áù�[".)åاألنعام: [ َّ نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ�  ]ç�áآل عمران: [

تk ا�ي إذا تمسكنا به لم نتفرق، هكذا أصبحت ا�صلحة ì حبل اهللا ا�
ونصوص القرآن الكريم والسنة اgبوية ì ال¥ جعلت ا�سلمk يفرقون دينهم 

  ويكونون شيعا، فينبý تر�ها وتقديم ا�صلحة عليها! 

وانظر إ  اناقض: عندما أراد إثبات القول بقطيعة رÉية ا�صلحة مدح اgصوص 
� ا�صالح، وبذلك يُثبت كون رÉية ا�صلحة أمرا  الwعية وذكر أنها §ها -توي

قطعيا. وعندما أراد إثبات تقديم ا�صلحة � اgص انقلب وبدأ يقدح � اgصوص 
ك � إمZنية -قيقها للمصالح!   الwعية وجعلها سبب افرق ا�ذموم، وشك°

å- بتقديم ا� óالرغم من أن الطو¼ يكرر � مواضع كث¤ة أن قو � �صلحة 
اgص إنما هو من باب اخصيص واÇيان للنصوص، ال من باب اإللغاء �ا، إال أنه 
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عند اق�ابه من نهاية اmديث عن ا�سألة ي:ح بأن طريقته "ليست ì القول 
 �با�صالح ا�رسلة � ما ذهب إ]ه مالك، بل ì أبلغ من ذلك، وì اعويل 

رات، و� اعتبار ا�صالح � ا�عامالت وبا"  اgصوص واإل�اع � العبادات وا�قد°
ومقتe هذا ال�م إلغاء اgصوص فيما يتعلق با�عامالت والعادات.  )á(األحZم."

ولكنه بعد هذا ال�م بقليل يناقض نفسه مرة أخرى فيقول عن حال اختالف اgص 
َع، مثل أن ُ�مل بعض مع ا�صلحة: "و¯ن اختلفا فإن أمكن ا¦مع بينهما بوجه ما ُ�ِ 

األدلة � بعض األحZم أو األحوال دون بعض، � وجه ال æُل با�صلحة وال يف\ 
مت ا�صلحة � غ¤ها  ر ا¦مُع بينهما قُد� إ  االعب باألدلة أو بعضها، فإن تعذ°

 óية ا�صلحة  ملسو هيلع هللا ىلصلقوÉر ا�ستلزم لرûار" وهو خاص � نفس الé ر والé ال"
ُ إ  إحداث  )å(ب تقديمه."فيج ُóهذا ال�م أننا إذا وجدنا نصا يؤدي إعما eومقت

éر، فإنه ُفنَْظر إذا أمكن ا¦مع بينه وبk حديث "ال éر وال éار" بأن يُطب°ق ذلك 
ُ إال بإحداث éر فإنه  ُóر، فعلنا ذلك، و¯ن لم يمكن إعماûال µص بطريقة تنgا

م نص "ال éر وال  éار" � اgص اآلخر لكونه خاصا بنµ الûر. وهذا � يُقد°
 �الواقع نوع من ا�وازنة بk اgصوص الwعية، وليس من باب تقديم ا�صلحة 
اgص الw´. و¯ذا ¾ن األمر � حقيقته �رد �ع وموازنة بk اgصوص الwعية، 

�اgص وì � اgهاية ال  فلماذا ا¦عجعة الكب¤ة ال¥ أقامها � تقديم ا�صلحة 
  تنتج طحينا، وال وجود �ا � واقع األمر؟!

ç-  ية ا�صلحةÉصا  -أو ما يسميه د]ل ا�صلحة-يقول إن مبدأ ر يُعد� Îُص�
للنصوص الwعية ال¥ تُعارُِضه، ومع ذلك Æعلهما شيئk متقابلæ kضعان لل�تيب 

د]ل ا�صلحة � اgصوص الwعية. واقديم واأخ¤، فيقول بتقديم ما يسميه 
يقول عن اgص واإل�اع: "إما أن يوافقا رÉية ا�صلحة، أو æالفاها. فإن وافقاها فبها 

                                           

�á� $ , c9�W�
 ��WG ,Y�'�
Ea�C 
�å� WG ,Y�'�
$ ,c9�W�
 ��EaaC 



 ٣٢  

ونعمت، وال نزاع إْذ قد اتفقت األدلة ا®الثة � اmكم، وì: اgص واإل�اع 
ن خالفاها ورÉية ا�صلحة ا�ستفادة من قوó عليه السالم "ال éر وال éار"، و¯

وجب تقديم رÉية ا�صلحة عليهما بطريق اخصيص واÇيان �ما، ال بطريق 
م السنة � القرآن بطريق اÇيان."    )á(االفتئات عليهما واعطيل �ما، كما تُقد°

ص (بالفتح)  ص (بالكâ) وا�خص° وهذا Þم متناقض، فمن ا�علوم أن ا�خص�
جزئk ل�م واحد، وذلك أن العام لم يَُرْد به  متممان Çعضيهما اÇعض وُيعدان

العموم، وما ورد اgص اËاص بإخراجه من العام لم يكن دخوó � العموم مقصودا، 
ما  و�لك يعت¹ اخصيص من باب اÇيان، حيث يكون ا�ب�k (بالكâ) جزءا متم�

م � اآلخر م للمبk° (بالفتح)، وال يصح القول إن أحدهما ُمقد° ؛ ألنهما عن:ان يُتم�
بعضهما اÇعض. ومعلوم � أصول الفقه أن اخصيص من باب ا¦مع بk األدلة، 
وليس من باب تقديم د]ل � آخر، و¯نما يكون اقديم � حال اعارض ا�ي ال 
يمكن معه ا¦مع. ومن ا�علوم أن السن°ة ال¥ تُب�k القرآن الكريم باخصيص أو 

مت � القرآن الكريم، بل ì اقييد أ و غ¤هما من أوجه اÇيان ال يُقال إنها قُد�
ما �لك اgص.   بي°نت كيفية العمل باgص القرآ، فصارت جزءا ُمتم�

ü-  الفاها... و¯نæ ية ا�صلحة، أوÉص واإل�اع: "إما أن يوافقا رgيقول عن ا
هذا يعÕ أن نصوص الwع تأî بما و )å(خالفاها وجب تقديم رÉية ا�صلحة عليهما."

æالف ا�صلحة � ا�عامالت والعادات، وأن اإل�اع ينعقد � ³ويز فعل الûر، 
Éة عليهما. وهذا  و�لك ينبý رّد اgصوص الwعية واإل�اع، وتقديم ا�صلحة ا�د°

كتاب  اف�اض باطل ينقضه هو نفسه � مواضع منها قوó: "وبا¦ملة فما من آية من
فكيف يقال إن اgصوص  )ç(اهللا عز وجل إال وì تشتمل � مصلحة أو مصالح."
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الwعية §ها تشتمل � ا�صالح، ثم يأî الزعم بأن اgصوص الwعية ¿الف 
  ا�صالح؟ هذا عk اناقض واالضطراب.

الواقع أنه ال يمكن أن يوجد نص f´ صحيح يأمر بفعل الûر أو Æو�ز ذلك؛ 
 يب  ىب نب مب زب رب ُّ�ن الwيعة هداية ورnة وحكمة، قال تعا : أل

عن  ، وقال تعا  ]��اgحل: [ َّ مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت
 مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت ُّ�: ¬الرسول 

. نعم، قد �صل éر من تطبيق نص/حكم áù�[ ،´fاألعراف: [ َّ ىث  نث
ûر، و¯نما وقع الûص هو ا�ي جاء بالgأن ا Õر لعوامل خارجية ولكن ذلك ال يع

البست تطبيق ذلك اgص. وقد أرشدتنا اgصوص الwعية إ  كيفية اعامل مع هذه 
اmاالت، وسيأî بيان ذلك عند اmديث عن الرخصة وعن ا�وازنة بk ا�صالح 
وا�فاسد. ومن اخليط القول إن ا�صلحة Éرضت اgص الw´؛ ألن اgص 

معارضة ا�صلحة، ولكن وقع الûر وفاتت ا�صلحة الw´ لم يرد أصال بالûر و
بسبب عوامل خارجة عن اgص. وال نقول � هذه اmال إننا نقدم ا�صلحة � اgص 
أو نقدم اgص � ا�صلحة، بل نقول: يُطبق اgص بالطريقة ال¥ تدفع الûر و-قق 

  ا�صلحة.

Éية ا�صالح �رد ادÉالف رæ ء، وال يمكن أن يوجد والقول بأن اإل�اع قد
إ�اع حقي  ثابت � خالف رÉية مصلحة fعية ثابتة. وبناء � ذلك فإن 
ا�وازنة بk اإل�اع وا�صلحة ال معU �ا أصال؛ ألن ا�وازنة إنما تكون عند 
اعارض فنوازن بk الشيئk ا�تعارضk ل#جح أحدهما � اآلخر، أما إذا لم يكن 

  �م عن ا�وازنة وتقديم أحد األمرين � اآلخر ال معó U. هناك تعارض فال

ù-  ص واإل�اع، مع أنه هوgية ا�صلحة أصال قائما بذاته يقابل اÉجعل الطو¼ ر
 óصوص هو قوgية ا�صلحة مضموُن نص% من اÉر وال : ملسو هيلع هللا ىلصنفسه يقول إن رé ال"



 ٣٤  

ثابت إال ويشتمالن �  éار"، كما أنه هو نفسه يقول إنه ما من آية أو حديث
مصلحة أو مصالح. وما دامت رÉية ا�صلحة ì مضمون نص f´ فكيف يستقيم 
جعلها شيئا مفصوال عن اgص الw´ ومعارضا ó؟ من ا�علوم أن اgص يتكون من 
األلفاظ وا�عا ا�رادة منها، وا�عU ا�راد من اgص هو جزء منه، فكيف يستقيم 

نص ا�ي هو أصله؟ و¯ذا اف�ضنا وجود نص f´ معارض �بدأ دفع جعله مقابال لل
الûر (وهو ا�ي يع¹ عنه الطو¼ برÉية ا�صلحة) فإن ذلك اgص يكون � 
اmقيقة معارضا mديث "ال éر وال éار"، ويكون اعارض بk اgصوص، وليس 

  ألدلة الwعية.بk اgصوص وبk مبدأ رÉية ا�صلحة ا�ي يعت¹ه د]ال من ا

ال شك أن رÉية ا�صلحة مقصد من مقاصد الwيعة، وهو أمر ثابت ال خالف 
فيه، حò جعل بعض العلماء ا�قصد العام للwيعة هو درء ا�فاسد وجلب ا�صالح، 
ولكن من اËطأ منهجيا جعل رÉية ا�صلحة د]ال fعيا مستقال، فهو �رد مبدأ 

ال¥ يراعيها الشارع � تwيع  -قصد من ا�قاصدو¯ن شئت قُْل م-من ا�بادئ 
األحZم وتطبيقها، ومن اËطأ اmديث عن تقديم ا�صلحة � اgص أو تقديم اgص 
 �� ا�صلحة، فهما أمران متداخالن متZمالن، وال يصح القول بتقديم اgص 

ألن اقديم رÉية ا�صلحة، كما ال يصح القول بتقديم رÉية ا�صلحة � اgص، 
واأخ¤ يكون � الشيئk ا�نفصلk ا�تنافرين. والصواب أن يقال إنه ينبý اgظر 
� رÉية ا�صالح الwعية عند تطبيق اgصوص الwعية، فتَُطب°ق اgصوص بالكيفية 

  ال¥ -فظ ا�صالح الwعية ا�قصودة منها.

�- wية ا�صلحة أقوى أدلة الÉية اد& الطو¼ كون رÉع، حيث يقول: "إن ر
وقد بU دعوى  )á(ا�صلحة أقوى من اإل�اع، ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الwع."

كون ا�صلحة أقوى من اإل�اع � القول بأن اال�اع Îُْتَلٌَف فيه ورÉية ا�صلحة 
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Ëإذا قلنا بوجود ا òألننا ح ،ó ُم
°
الف � أمر قط� ال خالف فيه. وهذه دعوى ال تَُسل

حجية اإل�اع، فإن تعليل األحZم الwعية با�صالح فيه خالف أشّد من اËالف � 
أمر  -بمعU كون الwيعة -قق مصالح العباد-اإل�اع. إن مبدأ رÉية ا�صلحة 

ثابت، وهو مستفاد من عwات اgصوص من القرآن الكريم والسنة اgبوية، ولكن 
ا مصالح fعية إنما يكون ثابتا فيما هو منصوص اmكم � آحاد ا�نافع بكونه

عليه، ويكون مظنونا فيما ليس فيه نص خاص، ويكون موهوما � ما يعتقد بعض 
اgاس أنه مصالح ولكنه � م�ان الwع غ¤ معدود � ا�صالح، بل معدود � 

وبk ا�فاسد. والطو¼ هنا æلط بk مبدأ رÉية ا�صلحة ا�ي هو قط� � ثبوته، 
رÉية آحاد ا�صالح � اطبيقات العملية ال¥ تكون � أغلبها ظنية، وربما ¾نت 
موهومة. وال شك أن ال�م � العالقة بk اgصوص وا�صالح إنما هو Þم عن 
اطبيقات العملية وليس عن ا�بدأ، و�لك فاالستدالل بقطيعة ا�بدأ � قطعية 

صلحة مغالطة منهجية كب¤ة. والزعم بأن ا�صالح Áل اطبيقات العملية لرÉية ا�
اتفاق مغالطة ومZبرة، فا�صالح كث¤ا ما تكون مسائل تقديرية æتلف اgاس فيها، 
خاصة عندما �صل اعارض بk ا�صالح � ذاتها، وبينها وبk ا�فاسد، وهذا كث¤ 

  اmدوث � الواقع العم�.

رات وعندما يوافق ا�صلحة دعوى أن اgص ُفْعَمل به  -� فقط � العبادات وا�قد°
� ا�عامالت والعادات، حيث يقول: "فإن قيل: لَِم ال Æوز أن يكون من �لة ما راÉه 
من مصاmهم نصب اgص واإل�اع د]ال �م � معرفة األحZم؟ قلنا: هو كذلك، 

عبادات، و¯نما {ن نرجح و{ن نقول به � العبادات وحيث وافقا ا�صلحة � غ¤ ال
رÉية ا�صالح � العادات وا�عامالت و{وها، ألن رÉيتها � ذلك ì قطب مقصود 
الwع منها، 'الف العبادات فإنها حق� الwع، وال يُعرف كيفيُة إيقاعها إال من 

 
ً
  جهته نصا

ً
Éأو إ�ا".)á(  مZمصدر األح ì عيةwصوص الgم ساقط؛ ألن اÞ وهذا
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 ٣٦  

wياة.الmعية � العبادات وا�عامالت والعادات و�يع جوانب ا  

  :الدليل التفصيلي على تقدمي رعاية املصلحة

 Fgية  ملسو هيلع هللا ىلصحاول الطو¼ االستدالل ببعض الوقائع � زمن اÉدعوى تقديم ر �
ا�صلحة � اgص الw´، وعند اgظر � تلك األدلة Úد أنه ال عالقة �ا بموضوع 

gمعارضة ا:îص با�صلحة، وأبرز األدلة ال¥ ذكرها ما يأ  

á-  ملسو هيلع هللا ىلصدعوى معارضة الصحابة قول الرسول : Õأحٌد الع: إال � ب kال يصل"
� - أن بعض الصحابة صلوا � الطريق، وهذا  -� رأيه- ووجه ا�عارضة  )á(قريظة".

بتعارض تقديم للمصلحة � اgص. والواقع أن اmادثة ليس �ا أي عالقة  -رأيه
 óص. فقوgقريظة" �تمل أنه : ملسو هيلع هللا ىلصا�صلحة مع ا Õأحدكم الع: إال � ب kال يصل"

أراد بذلك اmث � الâعة بأن �اولوا الوصول هناك قبل وقت الع:، و�تمل أنه 
أراد بذلك أن ال يصلوا الع: إال هناك مهما ¾ن وقت وصو�م. وقد فهم بعضهم 

ا�عU ا®ا، وقد عمل À فريق بما ظنه مقصود الرسول ا�عU األول، وفهم آخرون 
  واحدا من الفريقk. ملسو هيلع هللا ىلصمن Þمه، ولم æطئ الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص

å-  Fgافة أن  ملسو هيلع هللا ىلصترك اÎ قواعد إبراهيم بعد فتح مكة �إÉدة بناء الكعبة 
 Fgحدي) العهد باإلسالم من قبائل العرب. ال شك أن فعل ا kُ�دث ذلك فتنة ب

ن �صلحة، ولكن أين اgص ا�ي Éرضه بتلك ا�صلحة؟ {ن نعلم أن هذا ¾ ملسو هيلع هللا ىلص
 Fgقواعد إبراهيم، وقول الطو¼ عن فعل ا �اهللا تعا  لم يأمره بإÉدة بناء الكعبة 

�رد دعوى  )å("وهو يدل � أن بناءها � قواعد إبراهيم هو الواجب � حكمها" ملسو هيلع هللا ىلص
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٣٧  

ال يثبت إال بنص f´، وال نص أصال! منه، فمن أي عرف أنه الواجب؟ والواجب 
 Fgقواعد إبراهيم �ا تردد ا �ولو ¾ن هناك أمٌر من اهللا تعا  بإÉدة بناء الكعبة 

  � فعله، و¯نما هو أمٌر مباٌح تََرَك فعلَُه دفعا للمفسدة. ملسو هيلع هللا ىلص

ç-  Fgرد بعض الصحابة ألقوال ا � ملسو هيلع هللا ىلصاستدل ببعض الروايات ال¥ تدل 
حة عليها. وì � الواقع روايات غ¤ صحيحة أصال، مثل قصة أمر وتقديم ا�صل

 Fgمنهما ثم رجع  ملسو هيلع هللا ىلصا À أ( بكر ثم عمر بقتل رجل ¾ن يص� � ا�سجد فذهب
دون قتله مع�ضk بكونه يص�، ثم أرسل عليا فلم Æده. وì قصة خرافية ال أصل 

Éنصوص �ا، ا�دع بها الطو¼ وراح يقيم عليها دعوى تقديم ر �ية ا�صلحة 
  )á(الwع!

ü-  óص واإل�اع با�صلحة � قوgرض اÉ القول بأن ابن مسعود ر� اهللا عنه
بمنع الـُجنُب من ايمم. وعند اgظر � ما ذكره Úد أن القول بمعارضة اإل�اع هو 
�رد دعوى، حيث إنه لم يكن هناك إ�اع أصال، و¯نما هو قول أكv الصحابة، 

ف � ذلك عمر وابن مسعود. و�يف يُزعم انعقاد اإل�اع مع خالف َعلَمk من وخال
أعالم الصحابة هما عمر وابن مسعود؟ هذه دعوى إ�اع وليس إ�اÉ حقيقيا. أما 
دعوى Îالفة اgص فإنما تصح عند اعتقاد ا�خالف صحة اgص. والوارد � الروايات 

واية عمار بن ياÓ بأنه تيمم من ا¦نابة أن عمر وابن مسعود لم يكونا مقتنعk بر
 Fgذلك، ملسو هيلع هللا ىلصوأقره ا �)å(  ص. أما ما ذكرهgالشّك � ثبوت ا �فا�خالفة هنا مبنّية 

ابن مسعود � نقاشه مع أ( مو* األشعري من سد� ذريعة اللجوء إ  ايمم � حال 
االستظهار بذلك فقط. الشعور بال¹د، فلم يكن هو عمدة استدالó، و¯نما ¾ن لغرض 

و� À حال، حò إذا ثبت عن أحد الصحابة أو أهل العلم Îالفة نص f´ فإن 
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 ٣٨  

ة � رّد اgص الw´ با�صلحة، بل يكون خطأ من  هذا ال يمكن أن يكون ُحج°
ٍل � فهم اgص أو الشّك � صحته.   صاحبه ناتج عن تأو�

ة، فإنما نتحدث عن ا�صلحة وختاما، أقول: إننا عندما نتحدث عن ا�صلح
الwعية ال¥ عرفها الطو¼ نفسه بأنها: "السبب ا�ؤدي إ  مقصود الشارع عبادة أو 

ولسنا نتحدث عن أي منفعة مادية أو نفسية لإلنسان بغض اgظر عن كونها  )É)áدة"،
 -قق ó صالحا fعيا أم تكون Éقبتها الفساد � ا½نيا واâËان � اآلخرة. وما

دامت ا�صلحة ì ما �قق مقصود الwع، فإن ا�ي �دد ا�صلحة هو الشارع 
نفسه من خالل نصوصه ا�تمثلة � القرآن الكريم والسنة اgبوية. ومن ا�علوم أن 

 
ً
Éf ومصلحة ملغاة. وا�صلحة ا�صلحة � اإلسالم تنقسم إ  مصلحة معت¹ة ،

إما � وجه اËصوص، وهو ما وردت فيه  ا�عت¹ة ì ال¥ دل الwع � اعتبارها
نصوص خاصة، و¯ما � وجه العموم، وهو ما يتبk بعد إمعان اgظر فيه أنه يدخل � 
ا�فاهيم ا¦امعة ال¥ ع¹ عنها القرآن الكريم باË¤ واgفع وال¹ وا�عروف والطيبات 

لكنه � اmقيقة واmسنات. وا�صلحة ا�لغاة ì ما قد يعده اÇعض مصلحة �م، و
يعود عليهم بالفساد � ا½نيا واâËان � اآلخرة، و�لك لم يعت¹ه الwع مصلحة، 
بل عده مفسدة، سواء أكان ذلك بنص خاص فيه، أم بإدخاó � ا�فاهيم ا¦امعة ال¥ 
ع¹ عنها القرآن الكريم بالw والفساد والفحشاء وا�نكر واýÇ واËبائث. و� رأي 

� تنقسم ا�صلحة إ  ثالثة أقسام: معت¹ة وملغاة ومرسلة. فا�صلحة ا�عت¹ة ì الغزا
 ó ما شهدت ì عية خاصة، وا�صلحة ا�لغاةf بالقبول نصوص ó ما شهدت
نصوص fعية خاصة باإللغاء، وا�صلحة ا�رسلة ì ما ال يوجد نص f´ خاص 

  الwعية العامة باالعتبار. يشهد ó باالعتبار، ولكن تشهد ó بعض اgصوص 

نَة للمصالح الwعية،  -بإقرار الطو¼ نفسه-و¯ذا ثبت  أن اgصوص الwعية متضم�
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و�ذلك اإل�اع ال يمكن أن ينعقد � ما æالف ا�صالح الwعية، فإنه ال يمكن 
الفصل بk اgص وا�صلحة؛ ألنهما متداخالن متZمالن، وتكون دعوى ا�وازنة 

  قديم إحدهما � اآلخر ال معU �ا أصال. بينهما وت

وما قيل عن اgص وا�صلحة يقال عن اgص وا�قاصد، حيث ال يمكن الفصل 
بk اgصوص الwعية وبk ا�قاصد، فاgصوص ì الوÉء ا�ي �مل ا�قاصد، 
لة الفائدة إذا لم نُدرك  وا�قاصد ì الغاية من اgصوص. واgصوص تكون ُمَعط°

 مقاصد
ً
عن نصوصه؛  ها ونعمل بها. وال يمكن اmديث عن مقاصد الشارع بعيدا

ألن اgصوص ì الواسطة الوحيدة بيننا وبk الشارع اmكيم، من خال�ا وحدها 
نتل+ ا�داية منه ونعرف مقاصده. وبناء � ذلك فإنه من اخليط القول بتقديم 

. و¯ذا ¾نت هناك موازنة ف© ا�قاصد � اgصوص أو تقديم اgصوص � ا�قاصد
بk اgصوص ال¥ قد يؤدي تطبيقها إ  مفسدة fعية وبk اgصوص ال¥ تن« عن 
الûر واا�فسدة، وقد أرشدنا الشارع اmكيم إ  منهج ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد، 
و¯  منهج تطبيق اgصوص بالطريقة ال¥ -قق مقاصدها. وبتطبيق ذلك ا�نهج 

ن � Áاوالتنا االجتهادية حديد مقاصد الشارع و-ديد ا�صالح وا�فاسد نكو
مهتدين بهدي الشارع اmكيم ا�تمثل � نصوصه اmكيمة، بعيدين عن ا½Éوى 

  وال�م الـُمرَْسل ا�ي ليس ó ضابط.

  

  



 ٤٠  

  املقاصد والوسائلاملبحث الثالث: 

  تعريف الوسيلةا�طلب األول: 

تعريف ا�قاصد والوسائل: "وموارد األحZم � قسمk: مقاصد يقول القرا� � 
 ìنة للمصالح وا�فاسد � أنفسها، ووسائل و  )á(."الطرق ا�فضية إ]هاوì ا�تضم�

أما الوسائل  )å(وعر°ف ابن Éشور ا�قاصد بأنها: "األعمال وا:فات ا�قصودة �اتها"،
يل أحZم أخرى، ف© غ¤ مقصودة �اتها بل ف©: "األحZم ال¥ fُعت ألن بها -ص

حصيل غ¤ها � الوجه ا�طلوب األكمل، إذ بدونها قد ال �صل ا�قصد، أو �صل 
   )ç(معر°ضا لالختالل واال{الل."

عقد اZgح وسيلة �wوعية ا�عاfة واالستمتاع بk الزوجk.  مثال الوسائل:
ا®من. وعقد اإلجارة وسيلة لالنتفاع بالعk وعقد اÇيع وسيلة �لكية ا�بيع أو 

رة. والكتابة واإلشهاد والرهن وسائل وثيق ا½يون. وا¦هاد وسيلة ½فع الظلم  ا�ؤج°
  وnاية ا�سلمk وتوف¤ اmرية ا½ينية كون §مة اهللا ì العليا.

فة للحكم والwوط وانتفاء ا�وانع ضمن  يُدخل ابن Éشور األسباب ا�عر�
� اعتبار أن األسباب ì الطريق ا�وصل إ  األحZم، والwوط ال يوجد  )ü(الوسائل،

 �الàء دون وجودها، و�ذلك انتفاء ا�وانع fط mصول الàء. وهذا ال�م ليس 
إطالقه؛ ألن بعض ما يسميه األصو]ون والفقهاء أسبابا هو � اmقيقة ليس طريقا 

اmكم، بل هو �رد معر�ف لوجود ذلك اmكم، واألوí  موصال إ  -قيق الàء أو
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ً
 -، دخول الوقت . فمثالً اعتباره عالمة ال سببا

ً
لوجوب  ا�ي Æعله الفقهاء سببا

ف، بل هو �رد  ال يستقيم القول بأنه وسيلة إ  الصالة؛ ألنه ليس فعالً  -الصالة
°
للم�

ا�ي -لك دخول شهر رمضان عالمة جعلها الشارع ألوقات الصلوات الواجبات. و�ذ
 
ً
هو � اmقيقة �رد عالمة � بداية ا�يف بعبادة  -لوجوب الصيام Æعلونه سببا

الصيام، وهو ظرف �مارسة تلك العبادة. واالستطاعة اÇدنية � وجوب اmج ليست 
ف، فال يستقيم اعتبارها وسيلة. أما االستطاعة ا�ادية فيمكن أن تكون 

°
فعال للم�

ل بها إ  أداء اmج. واgصاب ا�ي هو سبب لوجوب الزÙة ال �سن فع ال ó يتوس°
ل  ف ال يتوس°

°
باكتساب ا�ال إ  أن تص¤ الزÙة واجبة  -Éدة-اعتباره وسيلًة؛ ألن ا��

ُ اgصاب أوجب عليه الشارع دفع الزÙة.  ُóزاق، فإذا بلغ ما�عليه، و¯نما يقصد االس
أن يس, إ  -قيق اgصاب ص¤ الزÙة واجبة عليه؛  �سلم أصالً وليس مطلوبا من ا

ألن الزÙة إنفاق � سبيل اهللا، وهو ُمرغ°ب � اإلنفاق � سبيل اهللا با�قدار ا�ي يشاء 
� الوقت ا�ي يشاء حò عند عدم توف�ر اgصاب، وó أن يُنفق أكv من ا�قدار 

القتل العمد العدوان ا�ي هو سبب القصاص الواجب � الزÙة بأضعاف مضاعفة. و
ل بالقتل إ  القصاص، بل  ال يمكن القول إنه وسيلة للقصاص؛ ألن القاتل ال يتوس°
ل به إ  -قيق مآربه، و�اول جهده إخفاء ا¦ريمة حò ال يقع -ت طائلة  يتوس°

  القصاص. 

ق الفعل أو الشارع حقي ااش�طه الٌت كم� مُ و�ذلك الwوط ì � الغالب 
. فالوضوء واستقبال القبلة وَسْ�ُ العورة fوط اش�طها الوصف � الوجه ا�طلوب

ف حò تكون صالته ¾ملة ومقبولة، وال �سُن 
°
الشارع للصالة، ويقوم بها ا��

القول إنها وسائل إ  الصالة؛ ألنه لو لم يش�طها الشارع لZن �كنا -قيق الصالة 
   بدونها.

عت¹نا بعض الwوط من باب الوسائل، فإن القول بأّن طلب الwوط إنما هو و¯ذا ا
 kفريق بطلُب وسائّل ال يعÕ اقليل من أهمية طلبها، ولكن تكون فائدة ا
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له تلك الwوط هو أنه إذا  الwوط باعتبارها وسائل وبk الفعل ا�قصود ا�ي تكم�
ر -صيُل الفعل ا�قصود إال باناز ل عن بعض الwوط، فإنه يمكن عندئذ تعذ°

إسقاط تلك الwوط � سبيل اmصول � الفعل ا�قصود، ولكن ذلك ال يكون من 
مات باألصل،  باب افريق بk ا�قاصد والوسائل، بل من باب عالقة ا�كم�الت وا�تم�

مات ينبý أن ال يعود � األصل باإلبطال. و-قيق األصل  )á(فمراÉة ا�كم�الت وا�تم�
ه طلبا حصيل بعض 

�
ناقصا � حال انتفاء بعض الwوط أفضل من إهمال األصل §

الwوط. فالوضوء واجب وهو fط لصحة الصالة ومكمل �ا، فإذا تعذر -قيقه لم 
تُ�ك الصالة �لة، بل نأî بالصالة بايمم. واستقبال القبلة واجب، وهو fط لصحة 

إذا تعذر -قيقه لم تُ�ك الصالة §ها، بل نص� إ  أي جهة الصالة ومكمل �ا، ف
يغلب � ظننا أنها القبلة. واجتناب أكل ا�حرمات من األطعمة (اËبائث) من 
مكم�الت حفظ اgفس؛ ألن تلك ا�حرمات تسبب لإلنسان الûر، فإذا ¾ن اإلنسان 

كلُها؛ ألنه ال ينبý أن يؤدي � حال �اعة قد تؤدي إ  هالك اgفس بالZمل أبيح ó أ
  ترك الûر ا¦ز- إ  ا�الك ال�.

ف، فإن اعتبار ذلك وسيلة 
°
أما انتفاء ا�وانع، فإنه إذا ¾ن إزالة ا�انع من فعل ا��

إ  حصول ا�قصود أمٌر ظاهر. ومثال ذلك السفر وا�رض مانعان من وجوب الصوم � 
د الشخص السفر أو َينَاُوَل �ء يسب�ب ó ا�رض بغرض ترك الصوم  رمضان، فإذا تعم°

� رمضان ¾ن ذلك وسيلة إ  إسقاط وجوب الصوم بإÆاد ا�انع. أما إذا لم يكن 
ف فال يستقيم اعتبار ذلك من الوسائل. ومثال ذلك اmيض مانع 

°
ا�انع من فعل ا��

صالة والصوم؛ ألنه ليس � من الصالة والصوم، وال يُقال إن رفع ا�انع هنا وسيلة إ  ال
  مقدور ا�رأة فعل ذلك، وال هو مطلوب منها.
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  أنواع الوسائلا�طلب ا*ا(: 

:kتتنوع الوسائل إ  نوع  

B- :دة-وهو ما ال ُفْفَعل  الوسائل ا�حضةÉ-  اته، بل يكون وسيلة خالصة. مثال�
ا�ي هو  ابها، واألكُل إ  إيصال اmقوق إ  أصح ل الشهادة ا�ي هو وسيلةٌ -م� ذلك: 

والكتابة واإلشهاد والرهن وسائل وثيق ا½يون، والسفر وسيلة إ  حفظ اgفس، 
  وسيلة ألداء اmج والعمرة. 

F- :مقصدهو ما يكون و ما يكون وسيلة من جهة ومقصدا من جهة أخرى 
ً
�  ا

عية، ما ينتج عنه من مصالح fوسيلة باعتبار  - من جهة أخرى- يكون نه ، ولكذاته
ذلك: الصالة والصوم والزÙة مقصودة �  لامن ا�قاصد. مث ما هو أ� منهأو باعتبار 

ف القيام بها، وì من جهة أخرى تعت¹ 
°
ذاتها باعتبار أنها عبادات Æب � À م�

وسائل حقيق مقاصد روحية أو صحية أو اقتصادية. فالصالة من مقاصدها مساعدة 
 حض جض مص خص حصمس خس ُّ�فحشاء وا�نكر: فاعلها � اجتناب ال

، والصوم  ]üùالعنكبوت: [ َّ  مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ حطمض  خض
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ�من مقاصده -قيق اقوى: 

، والزÙة من مقاصدها تطه¤ ]á÷çاÇقرة: [ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
 :kومساعدة ا�حتاج óوما 

 ىن نن من زن رن مم ُّ�وتز�ية نفس ا�ز.�
  . ]ç�áاوبة: [ َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين

 
ً
. وليس وهذا اgوع من الوسائل يُعامل معاملة ا�قاصد، ويكوُن -صيلُه واجبا

 ó تار من نفسه ما يعتقد أنه �ققæ أن ó ف استبداُل غ¤ه به، كما أنه ليس
°
للم�

ف ا�خالف �ا نّص عليه الwع �رد َوْهم وات
°
باع تلك ا�قاصد؛ ألن اعتقاد ا��

  للهوى، والشارع اmكيم أعلم بالوسائل ال¥ -قق لإلنسان الصالح. 

ف باإلتيان بها، فله 
°
أما الوسائل ا�حضة ال¥ لم يُعي�نها الwع بذاتها، ولم يُلزم ا��
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أن æتار منها ما يراه مناسبا حقيق مقاصده ما دامت تلك الوسائل � دائرة ا�باح 
Zالفة ألحÎ ع. وليس فيهاwم ال  

ف اإلتيان 
°
و¯ذا تعي°نت الوسيلة ا�باحة حقيق مطلوب f´، وÙن � مقدور ا��

بها، أصبحت تلك الوسيلة واجبة، وهو ا�ي يُع�¹ عنه األصو]ون بقاعدة: "ما ال يتم 
ف، فهو واجب." 

°
  الواجب إال به، وهو � مقدور ا��

  حكم الوسائلا�طلب ا*الث: 

لوسائل ال تأخذ حكمها من مقاصدها، بل �ا حكُمها الw´ ا�ستقل. األصل أن ا
الوسائل �ا معيارها الw´ للحكم عليها، وا�قاصد �ا معيارها الw´ للحكم 
عليها. وال تأخذ الوسيلة حكمها من ُحكم ا�قصد إال � حالk: أحدهما: الوسيلة 

¤ واجبة ألداء ذلك الواجب إذا ¾نت ا�باحة ال¥ ال يتم الواجب إال بها، فإنها تص
ضمن قدرة ا��ف. ف© تأخذ وجوبها من وجوب ذلك الفعل. ا®انية: الوسيلة ا�باحة 

ل إ  فعل Áرم، فإنه �رم استخدامها �لك الغرض.    ال¥ تُستعَمل بقصد اوص�

ل بها إ  مقصد ì ´f الوسائل ا�wوعة أ صالة، إن الوسائل ال¥ يمكن اوس�
ل بها إ  مقاصد مwوعة.  مة فال يمكن اوس� ل فال يمكن اوس� أما الوسائل ا�حر°

kخالء �ساعدة الفقراء وا�حتاجÇقة ألخذ ا�ال من األغنياء اâوال يمكن  .بال
وال  .ل با�عامالت الربوية لكسب ا�ال بغرض اصدق به � الفقراء وا�ساكkاوس� 

ربا � اÇنوك بغرض -قيق انمية االقتصادية للمجتمعات اإلسالمية. يمكن إباحة ال
االل±ام بالشعائر ا½ينية Ãجة � حساب االشتغال بالعمارة ا�ادية لألرض Æوز وال 

�يع تلك ا�قاصد . وسبب عدم جواز ذلك أن أن عمارة األرض من مقاصد الwيعة
 
ُ

فمساعدة الفقراء وا�ساكk مقصد من  .ق بطريق مwوعق° مwوطة � األصل بأن -
وانمية  .ق مباحيمقاصد الwيعة، ولكن ا�ساعدة مwوطة بأن تكون بطر

 Õكث¤ة وتغ ìوعة، وwقيقه بالطرق ا�- ýولكن ينب ،´f االقتصادية مقصد



 

  

٤٥  

ليس ، ولكن اإلنسان وعمارة األرض مقصد من مقاصد خلقعن اللجوء إ  الربا. 
� العبودية الZملة هللا تعا  نوع من العمارة، بل ا�قصود عمارٌة قائمةٌ  ا�قصود أّي  ،

  .وال عبودية دون ال±ام بالشعائر والwائع ا½ينية

هو  - � حال الûورة-إن إباحة أكل ا�يتة وغ¤ها من ا�حرمات mفظ اgفس 
م من أجل -قيق مقصد مwوع، ولكن مwوع ية هذا استعمال لوسيلة أصلها Áر°

خذت من 
ُ
االستعمال لم تُؤخذ من �ر°د قاعدة "الوسائل �ا حكم ا�قاصد"، بل أ

ترخيص الشارع � ذلك. فلما نص الشارع � ال�خيص � ذلك، صارت تلك الوسيلة 
  مwوعة � هذه اmال.

ف أن 
°
والوسائل ا�باحة Éf ينبý استعما�ا � ما هو مwوع، وال �ق� للم�

استخدامها فيتوّسل بها إ  إسقاط واجب دون وجٍه مwوع، و¯ن فعل يكون يÖء 
آثما بذلك الفعل، وذلك كمن يعمد عند رأس اmول إ  هبة جزء من ماó ِهبًَة صورية 
�جرد إنقاص اgصاب واهر�ب من دفع الزÙة. أما لو وهب جزءا من ماó ِهبًَة حقيقية 

ق به أو استعمله � بعض حاجاته فنقص ا�ال عن اgصاب، فإنه ال حرج  أو تصد°
  عليه؛ ألنه استعمل ا�ال � حاجة حقيقية وليس Ãيلة صورية للتهرب من الزÙة. 

م، وهو  ل بوسيلة مباحة � األصل للوصول إ  �ء Áر° وال Æوز لإلنسان أن يتوس°
ال يُمنع منها إال ا�عروف بسد ا�رائع. والوسائل ا�باحة باقية � أصل اإلباحة، و

ح استخداُمها للمفسدة (اmرام) � رأي القائلk بسّد ا�رائع، أو  الوسائل ال¥ ترج°
ل بها إ  Áّرم � رأي ا¦ميع. د اوس�

  ال¥ تأكّ

كما أنه ال �ق� للشخص أن يستعمل وسيلة مباحة ó بغرض اإلéار بالغ¤، فإن 
. فعل يكون آثما بذلك لقصده الÖء و� ا ينتج عنه من إéار بالغ¤ دون وَْجِه َحٍقّ

أما لو استعمل حقا من حقوقه دون قصد اإلéار بالغ¤، ولكن نتج عن ذلك éر 
بالغ¤، ولم يكن � إمZن الشخص أن يتوصل إ  حقه بوسيلة أخرى مباحة ال éر 

خ� عن حّقه فيها بالغ¤، فإنه يكون مستعمال mقه ا�wوع، وال يمكن إلزاُمه با
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 kديث عن ا�وازنة بmتفصيل هذه ا�سألة عند ا îإال إذا ت¹°ع هو بذلك. وسيأ
  ا�صالح وا�فاسد ضمن مقاصد الشارع � منهج التwيع.

م -ريم مقاصد)  م �اته (ا�حر° وما يذكره أهل العلم من افريق بk الـُمحر°
م -ريم وسائل) ال م لغ¤ه (ا�حر° ما لغ¤ه. والـُمحر°  يعÕ التساهل � ما يُعتÁُ ¹ر°

م �اته، أما اgظر بشهوة إ  ا�رأة األجنبية واËلوة بها و�سها ف©  فالقول بأن الزنا Áُر°
Áرمات لغ¤ها لكونها ذرائع للوقوع � الزنا، ال يعÕ أنه إذا تأكد الشخص من عدم 

مت Îافة الوقوع � الزنا، وقوعه � الزنا فإنه ³وز ó هذه األفعال Ãج ة أنها إنما ُحر�
بل ì � الواقع Áرمات �اتها بغض اgظر عن إفضائها إ  الزنا أو عدم إفضائها إ]ه. 
والقول بأنها ُحرمت لكونها ذريعة للزنا �رد تعليل من بعض العلماء �لك احريم. 

فاألول من الكبائر واألخرى  نعم، الوقوع � الزنا أعظم من الوقوع � اËلوة واللمس،
من الصغائر، ولكن سبب ذلك افريق ليس هو مسألة ا�قاصد والوسائل، بل هو 
  افاوت � ا�فاسد اgا³ة عن تلك األفعال، وهو سبب افريق بk الكبائر والصغائر.

اËالصة أن الوسائل ال¥ نص عليها الشارع بعينها بأْن أوَجبَها بعينها حقيق 
د ما، ف© و¯ن ¾نت من جهٍة وسيلًة إ  مقصٍد، فإنها � الطلب مقصودة لعينها، مقص

ف. والوسائل ال¥ نص 
°
وÆب اإلتيان بها بذاتها، وال Æوز استبدا�ا بما يهواه ا��

مت -ريم  مة � À األحوال، وال تأث¤ للقول بأنها ُحر� الwع � -ريمها تب+ Áُر°
علها إال إذا توفرت fوط الرخصة الwعية. وعندئذ Æوز فعلها ال وسائل، وال Æوز ف

لكونها �رد وسائل، بل لكون الشارع قد رخص � ذلك. وا�قاصد ال¥ خ¤° فيها 
ف بk أكv من وسيلة فله أن æتار منها ما يناسب حاó. وا�قاصد ال¥ 

°
الشارُع ا��

ف اختيار الوسيلة ال¥ يراها لم يُع�k �ا الشارع وسيلة بعينها حق
°
يقها يكون للم�

مناسبة، ما دامت الوسيلة ال¥ æتارُها ال ¿الف األحZم الwعية. والعاقل اmصيف 
æتار أفضل الوسائل حقيق ا�قاصد ا�wوعة، ولكن ليس ذلك واجبا عليه؛ 

رغبات وا�يول الختالف قدرات اgاس � إدراك أفضل الوسائل، وتأث�ر االختيار بال
  الشخصية.
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  الفصل الثاين
  أصول الفقهالتأليف يف مقاصد الشريعة وعالقتها ب
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  الفصل الثاين
  أصول الفقهالتأليف يف مقاصد الشريعة وعالقتها ب

  التأليف يف مقاصد الشريعةاملبحث األول: 

  ا�طلب األول: نشأة الفكر ا�قاصدي

ال يمكن اmديث عن نشأة أو ميالد الفكر ا�قاصدي أو ا�قاصد؛ ألن ا�قاصد 
ì جزء منه، ف© وُجدت بوجود اgص الw´، الwعية مرتبطة باgص الw´ و

وليس �ا وقت معk نشأت فيه. كما أن الفكر ا�قاصدي ال ينفك عن فهم اgص 
الw´ وتطبيقه � الوقائع؛ ألن فهم اgص الw´ هو Ãٌث عن مقصد الشارع منه، 

يع من والفقيه � تطبيقه للنص الw´ يرا´ ا�قصد ا�ي فهمه من ذلك اgص. و�
يُف�â اgص الw´ وُيطب�قه هو قائٌل با�قاصد وÉمٌل بها حسب ما أداه إ]ه فهمه. 
وقد يكون مصيبا � ذلك وقد يكون Îطئا، وقد يكون أدرك ا�قصد بتمامه أو 
أدرك جزءا منه فقط. ويكون ذلك حسب قدرة الشخص � الفهم، وسالمة ا�نهج 

بيقها، وبناء � ذلك يقرب أو يبعد من حقيقة ا�ي يتبعه � تفس¤ اgصوص وتط
  قصد الشارع. 

وال يستقيم ربط الفكر ا�قاصدي بمسألة "تعليل األحZم الwعية"، وال 
  بمصطلÄ االستحسان وا�صلحة ا�رسلة. 

 مقاصد الwيعة ناشئالقول بليس 
ً
هو وال  ،عن مسألة تعليل األحZم الwعية ا

د مع وجود اgصوص الwعية جِ لwيعة والعمل بها وُ إدراك مقاصد اإن فرع منها. 
 kا�سلم �إ  االهتداء بها وتطبيقها � حياتهم العملية، أما  -بداية من الصحابة-وس

دوث علم ال�م، وì ت Ãحدثمتأخرة زمنيا، مسألة تعليل األحZم ف© مسألة 
أفعال اهللا تعا  ومسألة حول مسألة تعليل  جدل ال�� بk الفرق ال�ميةامتداد لل

  احسk واقبيح. 

وبناء � ذلك، فإن القول بمقاصد الwيعة واÇحث فيها ال يستد´ بالûورة 
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 Õربطوا بينهما ال يع k[ون ا�تأخرين من األصو�اËوض � مسألة تعليل األحZم. و
لم أصول الفقه. و�ا ال االزم بينهما، و¯نما ذلك امتداد لل/عة ال�مية ال¥ ام±جت بع
 - خاصة ا¦زئية منها- شك فيه أن هناك تداخال وترابطا بk مقاصد األحZم الwعية 

كما سيأî اإلشارة إ]ه عند اmديث عن اعليل بمقاصد - وبk مباحث العلة � القياس 
�رد ولكن ينبý ا°نب�ه إ  أن تسمية بعض مقاصد األحZم الwعية ِعلَال  - الwيعة

اصطالح، وال يقت\ القوُل به éورة اËوض � ا�سألة ال�مية ا�تعلقة بتعليل 
األحZم. وقد يستعمل اÇعض مصطلح "اmكمة"، أو "السبب"، أو "ا�عU ا�ي fُِع من 
أجله اmكم" بدال من مصطلح العلة، ويب+ األمر قضية اصطالحية. و�لك Úد 

 Fر ا- الشاط ذكر مسألة تعليل األحZم � مطلع حديثه عن  - ألول للمقاصدوهو الـُمنَظ�
ا�قاصد، وأشار إ  اختالف علماء ال�م واألصو]k فيها، ولكنه لم Æعلها األساس 
ا�ي يُبU عليه إثبات مقاصد الwيعة، بل ³اوزها ]ُثبت مقاصد الwيعة مباfة من 

ح بها أو تش¤   )á( إ]ها.خالل اgصوص الwعية ال¥ تُ:�

يعتقدون أنهم  -ا�ين يرفضون نظريا القول بتعليل األحZم الwعية-إن الظاهرية 
يأخذون با�قاصد الwعية؛ ألنهم يرون أن من أهم مقاصد الشارع الوقوف عند 
 
ً
 ظواهر نصوصه، وعدم ³اوزها إ  القياس عليها، ويعتقدون أنه لو ¾ن الشارع قاصدا

ت عنه � ا�نصوص عليه، �ا سكت عنه وgص° عليه هو إ  تwيع قياس ا�سكو
أيضا. وهم بذلك يرون ا�طابقة بk ظاهر اgص وبk معناه، فال يكون ظاهر اgص 
أضيق من ا�عU، وال يكون ا�عU أوسع من ظاهر اgص. أما القائلون بتعليل 

اش�اط تطابق  األحZم ف¤ون أن ُعرْف الشارع � استعمال األلفاظ يدل � عدم
ظاهر اgص مع ا�عU ا�راد منه؛ فقد يكون ظاهر اgص أوسع من ا�قصود منه، وهو 
العام ا�ي يراد به اËصوص، وقد يكون ظاهر اgص أضيق من ا�عU ا�قصود منه، 
وهو اËاص ا�ي يراد به العموم، وقد يكونا متطابقk، وهو اËاص ا�ي أريد به 
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أريد به العموم. ويرون أن الشارع قاصد إ  إmاق ا�سكوت  اËصوص والعام ا�ي
عنه با�نصوص عليه عند التساوي � علة اmكم، وأنه قد قامت ا½الئل الwعية 
� ذلك القصد، كما يرون أنه قد قامت ا½الئل الwعية � اعتبار ا�آالت � 

  تطبيق األحZم و¼ الـُحْكم � األفعال.

kمبحث ا�صلحة ا�رسلة؛ ألن القول  وال عالقة ب kيعة وبwالقول بمقاصد ال
بمقاصد الwيعة والعمل بها قديم قِدم اgصوص الwعية، أما "ا�صلحة ا�رسلة" ف© 
 ó ولم يكن مستعمال قبل ذلك، كما أنه ال وجود ،�مصطلح وضعه أبو حامد الغزا

الغزا� األصو]ة. وأصل -Õعند األصو]k ا�عا·ين ó أو خارج مدرسة ا¦وي
 ،Õمصطلح "ا�صلحة ا�رسلة" هو مصطلح "االستدالل ا�رسل" ا�ي -دث عنه ا¦وي

إ  اإلمام مالك. وقد قام الغزا� بتطوير مصطلح  -خطأ-وذكر ó أمثلة سلبية نسبها 
 "االستدالل ا�رسل" إ  مصطلح "ا�صلحة ا�رسلة" عند حديثه عن ا�ناسبة. وقد أخذ

خاصة -األصو]ون ا�ين ساروا � مدرسة الغزا� هذا ا�صطلح، وقام بعضهم 
بتغي¤ أمثلته من األمثلة السلبية ال¥ ذكرها ا¦ويÕ والغزا� إ   -القرا� ا�ال0

أمثلة إÆابية مقبولة، وبذلك شاع قبول ذلك ا�صطلح وأخذ األصو]ون يسقطون 
بونه إ  هذا ا�ذهب وينفونه عن ذاك، وهم � مفهومه � ا�ذاهب الفقهية، فينس

 Fتلفون اختالفهم � ا�فهوم ا�ي ينطلقون منه. فمن انطلق من ا�فهوم السلÎ ذلك
-Õرفض القول با�صلحة ا�رسلة ونفاه عن مذهبه، ومن انطلق من  -كما رسمه ا¦وي

دد بk القبول والرفض، تر -كما رسمه الغزا�- ا�فهوم ا��دد بk السلبية واإلÆابية 
تبU القول با�صالح ا�رسلة،  - كما رسمه القرا�-ومن انطلق من ا�فهوم اإلÆا( 

  )á(وزعم أن ا¦ميع يأخذ بها عمليا و¯ن أنكروا ذلك نظريا.

كما أنه ال عالقة بk القول بمقاصد الwيعة والقول باالستحسان؛ ألن مقاصد 
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ما باgصوص الwعية، أما "االستحسان" فهو لفظ مرتبطة دائ -كما ذكرنا-الwيعة 
استخدمه أبو حنيفة وغ¤ه من العلماء بمعناه اللغوي. وقد ¾ن أبو حنفية أكvهم 

 ó ددااستعماالÁ ؛دون أن يقصد إعطاءه مدلوال اصطالحيا  íاألو Uن يستعمله بمعZف
¾نت  واألقيسة. دلةاالستثناء واخصيص وال�جيح بk األيستعمله � أو الراجح، و

االحتماالت ا�سألة تطرح � حلقة درس أ( حنيفة، فيجري حو�ا اgقاش، وتُثار 
َحظه ا½قيق � ا�مكنة، 

ْ
ال�جيح بk تلك االحتماالت وربما ع¹° أبو حنيفة عن َمل

ذلك قول Áمد بن ويش¤ إ  ذلك أوí وأرجح. أن ستحسن كذا أو كذا، بمعU قوó أب
ستحسن لم يلحق به أفإذا قال  ،إن أصحابه ¾نوا ينازعونه ا�قاييس :اmسن

¾ن يش�ك  ،و¯جراء القواعد العامة ،األقيسة الظاهرةوا�راد بذلك أن  )á(.أحد
فيها معه تالميذه، بل قد يناقشونه وينازعونه فيها، ولكن إذا وصل األمر إ  

لعامة ظهر ما يتم� به أبو مالحظة الفروق ا½قيقة واالستثناءات من القواعد ا
هذا هو  )å(فلم يلحق به أحد. ،حنيفة من سعة االطالع ونفاذ اÇص¤ة الفقهية

الظاهر من استعمال أ( حنيفة �صطلح "االستحسان"، ولكن اقليد وامسك 
بعبارات مؤسس ا�ذهب، وÁاوالت انظ¤ للمذهب من طرف ا�تأخرين جعلهم 

ْعدا اصطالحيا خاصا، � حk أنه � الواقع ليس ó حقيقة خاصة به، بل  يعطونه نُ
هو �رد ³ميع Çعض مسائل اخصيص واالستثناء وال�جيح بk األدلة، و�لك 
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ُق استحساٌن Îُْتَلٌَف  قال الشوÙ: "قال �اعة من ا�حققk: اmق أنه ال يتحق°
بعضها مقبول اتفاقا، فيه؛ ألنهم ذكروا � تفس¤ه أمورا ال تصلح للخالف؛ ألن 

ثم ختم مبحث  )á(وبعضها م�دد بk ما هو مقبول اتفاقا ومردود اتفاقا."
االستحسان بقوó: "فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر االستحسان � Ãث 
مستقل ال فائدة فيه أصال؛ ألنه إن ¾ن راجعا إ  األدلة ا�تقدمة فهو تكرار، 

wع � �ء."و¯ن ¾ن خارجا عنها فليس من ال)å(  

اËالصة أن مناهج العلماء � اقتباس ا�عا من اgصوص الwعية (مقاصد اËطاب 
ومقاصد األحZم) متفاوتة من حيث الوقوف � ظواهر اgصوص أو تتبع ا�عا 
ك بظواهر اgصوص إ  درجة تُفقد الwيعة  ا�ستفادة منها. وقد يشتط بعضهم � امس�

حكمتها، وقد يزيغ بعضهم � ا¦ري وراء ا�عا اÇعيدة حò ينت© به جانبا من روحها و
األمر إ  درجة إلغاء اgصوص الwعية و-كيم مقاصده هو ال مقاصد الشارع. وال شك 

  أن إطالق القول بتخصيص ا�قاصد بمذهب �Þ أو فق© معk° أمٌر تنقصه ا½قة.

  ل�يعةنشأة اjأiف � مقاصد اا�طلب ا*ا(: 

� االجتهاد � مراÉة ذلك و ،لشارع من نصوصه وأحZمهلقد ¾ن فهم مقاصد ا
قوة فهمهم وما ورثوه من علم وعمل ويرجع ذلك إ   .ته � زمن الصحابة واابعkقمّ 

معه َضُعَف واللسان العرë  َف عُ بهم من عهد ا/يل. ومع مرور الزمن َض رْ بسبب قُ 
ع � اÇحث فيه من دوافع ك الفهُم � ا½ين، وÙن ذل تدوين علم أصول الفقه واوس�

  للمساعدة � فهم مقاصد الشارع من نصوصه. 

هة إ  اأ]ف � مقاصد الشارع من ¾نت عناية العلماء � القرون األوí متوج� 
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نصوصه، فنشأ اأ]ف � الفقه للبحث � مقاصد الشارع من اgصوص ا�تعلقة 
ونشأ اأ]ف � تفس¤ القرآن الكريم للبحث � مقاصد الشارع من  .يةباألحZم العمل

وجاءت  سواء منها ما تعلق بمقاصد اËطاب أو بمقاصد األحZم.نصوص القرآن الكريم، 
ونشأ علم  .ملسو هيلع هللا ىلصfوح اmديث للبحث � مقاصد اgصوص اgبوية الصادرة عن الرسول 

نصوص طاب الw´ ا�تمث�ل � اËأصول الفقه للبحث � مناهج استنباط مقاصد 
� علماء أصول الفقه � مقاصد اËطاب ة. وة اgبويّ القرآن الكريم والسّن �قد ¾ن تر

الw´، فZن تفصيلهم � مناهج اقتناص ا�قاصد من اgصوص بمنطوقها ومفهومها؛ 
ألن أغلب األحZم مستفادة من ذلك. أما مقاصد األحZم الwعية فلم يفردوها 

 � تفس¤اأ]ف، ولكنهم لم يهملوها، بل ¾نت حاéة دوما � ثنايا مؤلفاتهم، خاصة ب
 اgبوي، وfوح اmديث آيات القرآن الكريم وبيان مقاصده و¯ظهار اmكمة من أحZمه،

كما  عند اmديث عن أحZم ا�عامالت والعادات. اعليالت الواردة � كتب الفقه¼ و
عند اmديث عن أخذ مقاصد  بعض مباحث أصول الفقه�ا � Úد اأصيل اgظري 

اgصوص من معقو�ا � باب القياس، حيث -دث األصو]ون عن تعليل األحZم � 
باب إثبات العمل بالقياس، ولكن حديثهم اgظري عن اعليل ¾ن بقدر اmاجة إ  

wعية و¯ثبات مwصوص الgال/عة الظاهرية � فهم ا �وعية العمل بالقياس. كما الرد 
-دثوا عن ا�ناسبة � ثنايا اmديث عن القياس، واÇحث � ا�ناسبة هو Ãٌث � ا�قصد 

 
ً
ًة تكون أساسا

°
لقياس حكم اmادثة ا�ستجّدة �  من اmكم الw´ ]ُت°َخَذ عل

 
ً
Éf األصل ا®ابت 

ً
إ]ه � حسب اmاجة  ، ولكن حديثهم � هذا ا�بحث ¾ن Áدودا

  � استنباط األحZم الwعية. 

وقد استخدم العلماء األوائل مصطلح "اmكم الw´" للتعب¤ عن مقاصد 
اËطاب الw´، واستعملوا §مات كث¤ة للتعب¤ عن مقاصد األحZم الwعية، منها: 

  ا�عU، والعلة، واmكمة، وا�ناسب، وا�خيل، وا�قصد.

 عUَ ع � اأ]ف فيها ظهرت كتابات تُ ية واوس� و¼ زمن تشع�ب العلوم الwع
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، فخّصها بعُضهم باأ]ف. حZم الwعية، أي أÓار التwيعباÇحث � مقاصد األ
للحكيم  إثبات العللومن ا�ؤلفات ا�فردة � مقاصد األحZم الwعية كتاب 

 )å(ه)،ç�ùتللقفال الكب¤ الشا� ( kاسن ال�يعةو�تاب  )á(ه)،�çå(ت ال�مذي
 )ç(ه)،��ùüحمد بن عبد الرnن اÇخاري (ت kاسن اإلسالم وlائع اإلسالمو�تاب 
حكمة الت�يع ه)، و�تاب ��ááلشاه و^ اهللا ا½هلوي (ت ة اهللا اpالغةحجّ و�تاب 

كما أن أبا حامد الغزا� أعطاها حظا وافرا من  )ü(لع� بن أnد ا¦رجاوي. وفلسفته
والظاهر أن هذا اgوع من اأ]ف لم يكن ó رواج بk  .م اtينإحياء علوكتاب 

علماء ع: االزدهار � اأ]ف، ولم يكن معدودا من صلب العلم، و�لك لم يعتنوا 
 kاسن ال�يعةبه. و�ا يدل � ذلك قول أ( بكر بن العرë � تعليقه � كتاب 

م أ( بكر الّشا�� ا ولقد انتهِت اmاُل بالّشيخللقفال الشا�: " ال إ  طرِْد �عظ°  الَقف°
òالعبادات، وصن°فذلك ح �   ó يعة" وليسwّاسن الÁ" اُه � ذلك كتابًا كبً¤ا سم°

  )ù(."كتٌَة بديعةٌ فيه نُ 

وقد توّسع بعض األصو]k � مبحث ا�ناسبة وفصلوا فيه، ونشأ من ذلك تفصيل 
يث عن ا�قاصد العامة لألحZم الwعية اmديث عن ا�صلحة ومراتبها، واmد

اmديث عن ا�راتب ا®الث للمصالح (الûوريات (ال�يات اËمسة). وترجع أصول 
 باب "تقاسيم العلل ، �الvهانا¦ويÕ � كتابه إ  واmاجيات واحسينات) 
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 ٥٦  

أصل، واألصول"، حيث قسم أصول الwيعة إ  3سة أقسام: أو�ا: ما يُعقل معناه وهو 
ويؤول ا�عU ا�عقول منه إ  أمر éوري ال بد منه. وا®ا: ما يتعلق باmاجة العامة، 
وال ينت© إ  حد الûورة. وا®الث: ما ال يتعلق بûورة وال حاجة Éمة، ولكن 
يلوح فيه غرض � جلب مكرمة أو � نµ نقيض �ا. والرابع: ما ال يستند إ  éورة 

 وال حاجة، و-صيُل 
ً
ابتداء. واËامس: ما ال يلوح   ا�قصوِد فيه مندوٌب إ]ه ت:�ا

وال مقتe من éورة أو حاجة، أو استحثاث � مكرمة،  فيه للمستنبط معU أصالً 
 
ً
  )á(تصويره. وهو �ا يندر جدا

ب ما ذكره أستاُذه ا¦ويÕ وجعله � ثالث مراتب،  ثم جاء أبو حامد الغزا� فهذ°
واmاجات، واحسينات. وهو اقسيم ا�ي استقر عليه األمر فيما ì: الûورات، 

 ،(حفظ ا½ين ةعن ال�يات اËمسبعد. وزيادة � ذلك فّصل الغزا� اmديث 
، ونص � أنها مقاصد الwع، حيث يقول: وا�ال) ،والعقل ،والنسل ،واgفس

فسهم، وعقلهم، "ومقصود الwع من اËلق 3سة وهو: أن �فظ عليهم دينهم، ون
   )å(ونسلهم، وما�م."

واستمر اmديث عن ا�راتب ا®الث للمصالح، وعن ال�يات اËمسة � كتب 
Õمدرسة ا¦وي �  الغزا� األصو]ة. -األصول ال¥ سارت 

éب اقليد أطنابه،  -ع: ا�تون والwوح واmوا�-¼ ع: ا¦مود العلÝ و
 من ا�شتغلk بالفقه، ولكن تلك الف�ة لم ¿ل من وغلبت ال/عة الش�ية � كث¤

علماء �ددين Áققk، قاوموا ال/عة الش�ية وا¦مود العلÝ، وبذلوا جهدهم � 
إÉدة الفقه اإلسال� إ  ما ¾ن عليه � عهد االزدهار. وÙن من أبرزهم عز ا½ين بن 
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٥٧  

ع غ¤ توس� األحZم بمقاصد بوعالقتها ا�صالح وا�فاسد  عبد السالم ا�ي -دث عن
حيث أطال اgفس � بيان  ،قواعد األحHم � مصالح األنام، وذلك � كتابه مسبوق

حقيقة ا�صالح وا�فاسد، وتقسيماتها، وال�جيح بينها، وال�م عن وسائل ا�قاصد 
 .ريوا�قّ  ،والقرا� ،وابن القيم ،ابن تيميةوأحZمها، وعن مقاصد ا��فk. و�ذلك 

ق � وضع خطة متZملة األرÙن والفروع � مقاصد بْ الس°  وقد ¾ن للشاطF فضُل 
   .ا�وافقاتكتابه ا¦زء ا®ا من الwيعة � 

ولم يكن حديث أوõك العلماء عن مقاصد األحZم الwعية ومقاصد الشارع � 
همل � عصور ا¦

ُ
مود منهج التwيع ابتZرا لàء جديد، بل ¾ن إبرازا �ا أ

� فهم ا�ي Óى � أوصال األمة اإلسالمية الضعف واال{طاط من أجل معا¦ة 
wمً  يعةمقاصد ال

ْ
بالعالم اإلسال� إ  ما ¾نت وسعيا للرجوع  ،ا وتمث�لها عمالً ِعل

   عليه األجيال األوí من الفهم والعمل.

رسائل وقد كvت � العقود األخ¤ة ا�ؤلفات � مقاصد الwيعة بk كتب و
�حمد الطاهر ابن  مقاصد ال�يعة اإلسالميةجامعية، وÙن من أوائلها وأهمها كتاب 

. ثم تتالت بعد لعالل الفا	مقاصد ال�يعة اإلسالمية ومHرمها Éشور، و�تاب 
ذلك الكتابات ال¥ تدور � �ملها حول ا�صلحة ومقاصد األحZم الwعية، وÁاولة 

  الwيعة من كتابات أعالم الفقه واألصول.  استخالص ا�وقف من مقاصد



 ٥٨  

  املبحث الثاين

  عالقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه 

لقد نشأ ا¦انب اgظري ا�فاهيÝ من مقاصد الwيعة (ا�ناسبة، مراتب ا�صلحة، 
ال�يات اËمسة) ضمن مباحث القياس من أصول الفقه، واستمر األمر كذلك إ  أن 

 جاء الشاطF فتوسع �
ً
 وشامالً  مستقالً   اmديث عن مقاصد الwيعة، ووضع �ا إطارا

، وأفرد �ا ا¦زء ا®ا من ذلك الكتاب. أما ا¦انب اطبي  ا�تعلق ا�وافقات� كتابه 
بتفاصيل مقاصد األحZم الwعية فقد ¾ن مبثوثا � كتب الفقه وافس¤ واصوف 

اأ]ف، كما هو اmال عند اmكيم وfوح اmديث، ثم أفرده بعض العلماء ب
  ال�مذي والقفال الشا�.

هات ا�ؤلفk حول العالقة بk ا�باحث اgظرية �قاصد  ويمكن ح: توج�
  الwيعة وعلم أصول الفقه � ثالثة ا³اهات: 

 جعل مقاصد الwيعة : ولاالxاه األ
ً
ضاف إ  ي، الفقه علم أصولبواب من أ بابا

دالالت األلفاظ، والنسخ، واالجتهاد...إلخ، وهو اmكم، واألدلة، و أقسامه ا�عروفة:
   )á(ا�ي سار عليه بعض ا�ؤلفk ا�عا·ين.

اgظرية باحث ا�هو إÉدة صياغة علم أصول الفقه بش� يستوعب  :االxاه ا*ا(
 ل

ً
  من نسيجه.  لمقاصد وÆعلها جزءا

خصص . و� الرغم من أنه قد افقاتا�وسار � هذا ا�نهج الشاطF � كتابه وقد 
ل عن له ا¦زء ا®ا من كتاب الwيعة، إال أن ذلك ال يعÕ أنه سار  مقاصدلحديث ا�فص°

� منهج اال³اه األول ا�ي Æعل ا�قاصد �رد مبحث من مباحث أصول الفقه .  
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٥٩  

صد Æ ìد أن الشاطF قد جعل مباحث ا�قا ا�وافقاتإن اgظر ا�تفحص � كتاب 
الروح اgابض واËيط اgاظم �باحث أصول الفقه، أما ¿صيص ا¦زء ا®ا من الكتاب 

، بقصد اÇيان واالحتجاج هااقتضته éورة الريادة � انظ¤ �باحثللمقاصد فهو أمٌر 
 
ً
ع � إيراد الشواهد.  واإلثبات، و¯ن اقتe ذلك شيئا من االستطراد واإلطناب، واوس�

العمل اأسيÖ، إذ قد �تاج صاحبه إ  طول نفس � الwح واالستدالل وهذا شأن 
 
ً
ومعارضة �ا يؤسس ó،  بقصد اÇيان واإلقناع، خاصة إذا ¾ن ا�ؤلف يتوقع إنكارا

  � مقدمة الكتاب.ذكر وهو األمر ا�ي ¾ن æشاه الشاطF كما 

ء علم أصول الفقه و�ا يؤ�د أن الشاطF قد بث° مباحث ا�قاصد � �يع أجزا
  األمثلة اآلتية: 

� كتاب األحZم يظهر أثر ا�قاصد � اÇحث األصو^ عند الشاطF، حيث أعطى 
تلك األحZم ُنْعدا مقاصديا قيميا، بعد أن ¾نت � كتب األصول مباحث مصبوغة 
 بالصبغة القانونية الّ:فة. فنجده عند حديثه عن األحZم ا�يفية اËمسة يربطها
ربطا مباfا با�قاصد، فيذهب إ  أن تلك األحZم إنما توصف باmرمة والكراهة 
والوجوب واgدب باعتبار قصد ا��ف إ  فعلها، فإن لم يوجد قصد منه إ  فعلها 
"¾ن �ردها � الwع بمثابة حرÙت العجماوات وا¦مادات، واألحZم اËمسة ال 

  )á(تتعلق بها عقال وال سمعا".

اختالف ا�صالح وبk يربط بk تقسيم األحZم الwعية إ  مراتب Îتلفة ثم 
اgاشئة عن االمتثال لألوامر واجتناب اgواì، وا�فاسد اgاشئة عن Îالفة ذلك. 
فمما يعت¹ � تقسيم األوامر إ  وجوب وندب تفاوت ا�صالح اgاشئة عن ال±امها 

ُجِعل منها اmرام وا�كروه بناء  ،شأن � اgواìوا�فاسد اgا³ة عن تر�ها، و�ذلك ال
� تفاوت ا�ضار اgا³ة عن الوقوع فيها.  

                                           

�á" ,��3`
�0
 ,H,5���
 ��$ ,��DC 



 ٦٠  

و¼ تناوó �سائل ا�باح ر�ز � دور ا�باح � -قيق مقصد عمارة األرض، وذلك 
باأكيد � مسألة أن ترك ا�باح غ¤ مطلوب وال مقصود للشارع، بل إن الشارع 

امتع با�باحات واستثمارها � عمارة األرض. وهو بذلك يرفض  قاصد إ  اإلذن �
اال³اه الصو¼ ا�ي يدعو إ  ترك ا�باحات قدر اإلمZن واجرد من ا½نيا Ãجة أن 

ويع�ض � هذا  )á(االشتغال بها ي:ف عن اgوافل من العبادات وفعل اË¤ات،
ا�باحات بإطالق، و¯نما هو ب�ك  بكونه ال يمثل حقيقة الزهد، فالزهد ليس � ترك

  )å(اmرام.

و¼ حكمه � ا�وقف من ا�باحات، يوظف الشاطF ا�قاصد ]خلص إ  أن 
ا�باح إذا ¾ن مطلقا فحكمه اخي¤ ا�طلق بk الفعل وال�ك، أما إذا ¾ن طريقا إ  

رما، و¯ذا فإذا ¾ن ذريعة إ  Áرم صار Á .غ¤ه، فإن حكمه يكون حكم ذلك الغ¤
وذلك بناء � أن أحZم  )ç(¾ن البد منه ألداء واجب أخذ حكم الوجوب، وهكذا.

ا�باح �ا اقتضاءان: اقتضاء أص� قبل طروء العوارض، وهو ا�ي ع¹ّ عنه با�باح 
ا�طلق، واقتضاء تب� مع اعتبار اوابع واإلضافات، يتلبس فيه ا��ف بت:ف مباح 

  � أصله لكنه يؤول
ً
  به مآال

ً
، فيتغ¤ اmكم من اإلباحة إ  ما يقتضيه ذلك Îتلفا

  )ü(ا�آل.

ثم ربط أحZم ا�باح وا�ندوب وا�كروه باألصول ا®الثة: الûوريات واmاجيات 
ومكمالتهما. فا�باح يكون مباحا با¦زء مطلوبا وÁبوبا بال� من جهة كونه خادما 

لك األصول ا®الثة، وقد يكون منه 
ً
� تر�ه إذا ¾ن خادما  يا عنه با¦ملة ومرغوبا
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٦١  

وا�ندوب با¦زء يكون واجبا بال�،  )á(�ا ينقض تلك األصول مع بقائه مباحا با¦زء.
بمعU أن تر�ه � بعض اmاالت واألوقات أو بعض األفراد ال éر فيه، أما ا�داومة 

ر�ه من �يع األفراد إذا ¾ن أو اواطؤ � ت ،� تر�ه إن ¾ن من مندوبات األعيان
من مندوبات الكفاية فهو ا�ن© عنه، بل Æب فعله � ا¦ملة �ا � تر�ه من خروج 

وألن  )å(عن مقاصد الشارع من إظهار شعائر اإلسالم وفعل اË¤ات والطاÉت.
ا�ندوبات من باب ا�كمالت للفرائض والواجبات، فيكون � تر�ها بال� إخالل 

   )ç(رائض والواجبات، وهو يف\ إ  اإلخالل بالûوريات.بتلك الف

و�ذلك ا�كروه با¦زء يكون �نوÉ بال�، ألن فعله � حاالت فردية أو � بعض 
األوقات ال ينتج عنه Éدة éر، أما ا�داومة � فعله فإنه قد يقود إ  اmرام 

د الشارع. فا�كروهات � واقص¤ � الواجبات وا�سؤو]ات، وهو أمر مناقض �قاص
  )ü(حقيقتها خادمة ومكملة الجتناب ا�حرمات.

وعند اmديث عن مباحث اmكم الوض� Úد الشاطF يربط بk إيقاع األسباب 
ف وبk قصد الشارع إ  ذلك، حيث بk° أن ما ¾ن 

°
والwوط وا�وانع من قبل ا��

أسبابا  بال�ك (أي ال¥ ُجِعلت من جهةٍ منها راجعا إ  خطاب ا�يف أمرا بالفعل أو 
أخرى ì أحZم تكليفية)، فالشارع قاصد إ  إيقاعه  أو fوطا أو موانع، ومن جهةٍ 

ف، وينبý أن يكون فعل ا��ف فيه متوجها إ  -قيق ما قصده الشارع 
°
من ا��

'طاب  وأما ما ¾ن منها مقصورا � خطاب الوضع، دون أن يكون ó عالقة .وطلبه
ا�يف من وجه آخر، فليس للشارع قصد � -صيله من حيث هو سبب أو fط 
أو مانع وال � عدم -صيله، و¯نما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل السبب ترتب 
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 ٦٢  

 eوط، و¯ذا حصل ا�انع ارتفع مقتwط لزم عنه ا�wعليه ا�َسب°ب، و¯ذا توفر ال
نع السبب رأسا فال حكم، وقد يرفع اmكم السبب أو اmكم، ألن ا�انع قد يم

  )á(ويب+ السبب.

و¼ مباحث السبب Úد الصبغة ا�قاصدية 
Çة، حيث أفاض � ا�سائل ال¥ 
  قصد الشارع من وضعها. بk -دد العالقة بk قصد ا��ف من إتيان األسباب و

ح وفساد، ومن ذلك حديثه عن العالقة بk األسباب وبk ما ينتج عنها من صال
حيث قرر أن "األسباب ا�منوعة أسباب للمفاسد ال للمصالح، كما أن األسباب 

فاألسباب ا�wوعة ينبý عند إتيانها  )å(ا�wوعة أسباب للمصالح ال للمفاسد".
مراÉة أن الشارع قاصد منها -قيق الصالح للناس، فال ينبý استخدامها بطريق 

من مفاسد Éرضة، فهو � أصله غ¤ مقصود وما يمكن أن ينتج عنها  .Îالف
و�ذلك األمر � األسباب ا�منوعة، ف©  .للشارع، و¯نما هو ناشئ عن أسباب أخرى

من© عنها �ا ي�تب عليها من مفاسد، وما قد يعرض � طريقها من مصالح ليس 
  )ç(ناشئا عن تلك األسباب ا�منوعة، ولكن عن أسباب أخرى مقارنة �ا.

ف إ  إيقاع سبب مwوع حقيق أمر يناقض ومنها تق
°
رير عدم صحة قصد ا��

ف يكون بذلك قاصدا  ؛ما قصده الشارع من وراء وضع ذلك السبب
°
ألن ا��

ف إ  التسب�ب حصيل  )ü(خالف ما قصده الشارع من ذلك.
°
� حk إذا قصد ا��

  )ù(ه يكون صحيحا.بَ ما علم أو ظن أن السبب ا�wوع وضع ألجله، فإن تسب� 

: ، حيث ناقش ا�سألة اآلتيةومنها عالقة السبب ا�wوع باmكمة من مwوعيته
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٦٣  

ما حكم التسبب � حاالت العلم أو الظن بوقوع اmكمة، و¼ حاالت العلم أو 
الظن بعدم وقوع اmكمة؟ فاألسباب ا�wوعة fعت حقيق ِحَكم ومصالح، فإذا 

 ظهر ظهورا قاطعا عدم -قق 
ً
مة وا�صلحة، أو ظهر ذلك ظهورا

ْ
  اmِك

ً
: فهل يب+ 
Çا

 
ً
Éوwة السبب مfأم ال؟ مبا)á(  

ف من فعل الwوط و
°
قصد الشارع من بk و¼ مباحث الwط ربط بk قصد ا��

ف من فعل الwوط أو تر�ها ما هو داخل 
°
ف. فإذا قصد ا��

°
وضعها ونتيجة فعل ا��

ال يناقضها، ففعله صحيح، أما إذا قصد من فعله أو تر�ه  ضمن مقاصد الشارع أو ما
إسقاط اmكم الw´ ومناقضة قصد الشارع، "فهذا عمل غ¤ صحيح، وس� 

  )å(باطل".

وفيما يwطه اإلنسان � نفسه من أفعال، ربط الشاطF اmكم � صحة تلك 
لك الفعل ا�ي الwوط ولزوم الوفاء بها بعالقتها باmكمة ال¥ fع من أجلها ذ

ربطت به الwوط: فإذا ¾ن الwط مكمال mكمة ا�wوط وÉضدا ó فال إشZل � 
أما إذا ¾ن غ¤ مالئم �قصود ا�wوط وال مكمال mكمته، بل هو �  ،مwوعيته

العكس مناقض للمقصد من ا�wوط (كمن اش�ط � الزواج عدم اgفقة أو عدم 
بال شك. أما إذا لم يظهر � الwط منافاته وال صالحيته  االستمتاع)، فهو fط باطل

 فيه بعدم Üَ تَ كْ �wوطه فيفرق بk العبادات وا�عامالت، فما ¾ن � العبادات ال يُ 
 ا�نافاة دون أن تظهر ا�الءمة ألن األصل فيها اعبد، وما ¾ن � ا�عامالت فيُ 

ْ
 µَ تَ ك

فات إ  ا�عا دون اعبد.فيه بعدم ا�نافاة ألن األصل فيها اال)ç(  

ف، فإنه إذا توجه قصده إ  إيقاع ا�انع أو رفعه 
°
أما عن عالقة ا�وانع بقصد ا��
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فينظر: إذا فعله أو تر�ه من حيث هو داخل -ت خطاب ا�يف (أمرا أو نهيا أو 
تدان إباحة)، فإنه ي�تب عليه أثره وتنبÕ عليه أحZمه، كمن ¾ن عنده نصاب فاس

mاجة فتسقط عنه الزÙة، أما إذا فعله من جهة كونه مانعا قاصدا إ  إسقاط اmكم 
؟ � ا�سألة الw´، فعمله غ¤ صحيح. وهل يعاقب بنقيض ما قصد إ]ه أم ال

   )á(.تفصيل

و¼ مباحث الصحة واÇطالن، ربط الشاطF بk مفهو� الصحة واÇطالن 
وا�عامالت موافقًة ومناقضًة. و�ذلك ربط  ومقاصد الشارع من fع العبادات

ف من الفعل،  )å(الصحة (بمعU -صيل ا®واب � اآلخرة)
°
� ا�عامالت بقصد ا��

 .¾ن فعله عبادة يثاب عليها ،فإن ¾ن قصده من ا�عامالت موافقة خطاب الشارع
ثارها � ا½نيا ب عليها آت° رَ و¯ن ¾ن قصده �رد تلبية رغباته فذاك حظه منها، حيث تُ 

� فعله ذلك. ó عها، ولكن ال ثوابf وافقتها قصد الشارع من�)ç(  

 ì أن حكم الرخصة اإلباحة مطلقا من حيث Fو¼ مباحث الرخصة قرر الشاط
ف ورفع اmرج ؛ ألن رخصة

°
الرخصة عنده fعت بسبب ا�شقة للتخفيف عن ا��

ف Î¤ا بk األخذ  تكون الرخصة بمعU رفع اmرج،�لك عنه. و
°
فيكون ا��

بالعزيمة والرخصة، فإن أخذ بالرخصة لم يكن عليه حرج، وذلك بwط أن ال يوجد 
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  )É)áمل خارÆ 5عل األخذ بالرخصة الزما.

و¼ كتاب االجتهاد ¾ن الشاطF متفردا � اmديث عن fوط االجتهاد، حيث 
 فهم مقاصد الwيعة � كما�اهو  الwط األساس � توفر صفة االجتهادÆعل Úده 

ث عن أهمية العلم با�قاصد الwعية � -د° و )å(.والقدرة � االستنباط � ضوئها
-ديد مآالت األفعال عند االجتهاد واإلفتاء، كما ارتكز � ا�قاصد � تقرير 

شارع ألن صاحبها قاصد بها مناقضة أحZم ال ؛ذرائع الفساد و¯بطال اmيل مسلك سدّ 
  )ç(لقواعد الwيعة ومقاصدها. مع أنه يتظاهر بغ¤ ذلك، فهو � الواقع ناقٌض  و¯بطا�ا

أسيس علم جديد خاص فصل مقاصد الwيعة عن أصول الفقه وت :االxاه ا*الث
¾ن ابن Éشور  .مقاصد ال�يعة اإلسالميةها، وهو ما دÉ إ]ه ابن Éشور � كتابه ب

 :قاصد الwيعة" ا�ي يرنو إ  تأسيسه ثالثة أمور: أحدهايطمح إ  أن �قق "علم م
بمعU أن تصبح قواعده ومسائله  )ü(أن تصبح قواعده "أدلة éورية، أو قريبة منها"،

أن تصبح تلك القواعد  :أو قريبة من القطع، ومن ثم -قيق األمر ا®ا ،قطعية
قل وسيلة إ  إقالل الفيصل ا�ي يفصل بk ا�ذاهب عند اختالفها، أو � األ

فهو أن تكون ن¹اسا يهتدي به  :أما األمر ا®الث ذاهب.االختالف بk فقهاء ا�
ه � فلسفة التwيع اإلسال� بمعرفة طلع ا�تفق� ا�تفقهون � ا½ين، بمعU أنها تُ 

  )ù(مقاصده و
ياته.

الفقه الفصل الZمل بk علم أصول طمح إ  ي¾ن ابن Éشور أن واضح من ال
ا طوير علم أصول الفقه، بل يدعو إ  ال يرى داعيً أنه و"علم مقاصد الwيعة"، و
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 ٦٦  

 ُ ه تُ و )á(منه طرق تر�يب األدلة الفقهية"، د� مَ تَ سْ تر�ه "� حاó، ت العناية الك¹ى إ  وج°
استنباط وتطوير مبادئ وقواعد "علم مقاصد الwيعة" كون "أصوال قطعية للتفقه 

ابن Éشور ال يرى "علم مقاصد الwيعة" بديال مع هذه ا½عوة فإن ولكن  )å(� ا½ين".
ال ó، حيث تكون وظيفة أصول الفقه تزويد الفقيه عن علم أصول الفقه، بل يراه مكم� 

بـ"طرق تر�يب األدلة الفقهية"، ووظيفة "علم مقاصد الwيعة" هو افقه � ا½ين، 
  )ç(م، واقريب بk وجهات نظرهم.والفصل بk الفقهاء � اختالفاته

يرى واستقالل ا�قاصد عن أصول الفقه، ا½عوة إ  يرفض الشيخ عبد اهللا بن بيه 
أن "ا�قاصد ì أصول الفقه يرى و ،)ü(االندماج بينهما "اندماج الروح � ا¦سد"

  )ù(بعينها"؛
ً
Éمة مشتبكة بمباحث األصول، وأخرى أخص من  ألن للمقاصد أصوال

ث األصول، إال أنها خادمة �ا سواء بافصيل واÇيان أو باكميل. ومع ذلك مباح
  )�(فهو يُقّر بأن للمقاصد أصوال ك¹ى فوق علم األصول.

 كما- فيها اقت:نا إذا خاصة ،باأ]ف مقاصد الwيعةال شّك أنه يمكن إفراد 

اËاصة �  � اmديث عن مقاصد التwيع العامة، وا�قاصد -Éشور ابن فعل
والعبادات وغ¤ها من أبواب الفقه، ولكن السؤال: هل يمكن تأسيس ا�عامالت 

  علم خاص بمقاصد الwيعة �قق الغايات ال¥ ذكرها ابن Éشور؟ 

دعوة ابن Éشور إ  إنشاء علم مقاصد الwيعة با�واصفات ال¥ ذكرها إن 
ì ن يأمله، وطموح طمح إ]ه � � الواقع �رد أمل  واألهداف ال¥ ار³اها منه¾
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٦٧  

ا�ؤلف � مقدمة كتابه إ  -قيق أهداف  حوليس من العيب أن يطم .مقدمة كتابه
mبعد الفراغ من الكتاب ]كم ير³يها، ولكن يب+ ا kّهل حقق ا�ؤلف ما طمح تب

  مإ]ه أم ال؟ حسب اطال´، ل
ً
� أنه قد حقق األمل  أجد � Þم ابن Éشور نصا

، وال أظنه قد دÉ إ]ه � مقدمة كتابه بما أماله من مباحث � مقاصد الwيعة ا�ي
  . اد& أنه حقق ذلك

سة � كتابه مقاصد الwيعة اإلسالمية، ولكنها يابن Éشور مباحث نفلقد وضع 
، أي العلم أن تصبح "علم مقاصد الwيعة" ا�ي دÉ إ]ه � مقدمة كتابهإ  ال تر7 

 ا�ي تتصف قوا
ً
�تكم إ]ه ا�ختلفون � ا�سائل  عده بالقطعية وتكون مرجعا

، ولكن بسبب كون ذلك فيما كتبه  ابن Éشور¤قصتذلك بسبب يس . ولالفقهية
إن مسألة الظنية  .األمل ال يمكن -قيقه با�واصفات واألهداف ال¥ رسمها

الwيعة،  والقطعية ال¥ ارتكز عليها ال تكاد ¿تلف بk أصول الفقه ومقاصد
 ì القواعد ا�قاصدية ال¥ تتسم بالقطعية òفكث¤ من مباحث ا�قاصد ظنية، وح
قطعية من حيث اإل�ال فقط، أما عندما يصل األمر إ  تفاصيلها � الواقع فإنها 

، ابن Éشور عكس ا�عادلة ال¥ دÉ إ]هاجدى األيكون ربما وتدخل دائرة الظنية. 
نها علم أصول الفقه بعد نضم� و مقاصد الwيعة من مباحث إ  ما �وذلك أن نعمد 

نفائس مباحث وحه �ا علق به مباحث دخيلة، ثم نصهر نفائس علم األصول يقتن
ا�قاصد � بوتقة ونصوغ منهما علم أصول الفقه � تر�يب جديد يكون نظرية 

الف بk مع ذلك فلن يصل هذا العلم إ  رفع اËحÁ òكمة للتwيع اإلسال�. و
أهل ا�ذاهب الفقهية، ولن يكون شبيها باألدلة الûورية ال¥ �تكم إ]ها أهل 

خالفاتهم عن خالفات  ألن أصحاب العلوم العقلية أنفسهم ال تقل� ؛ العلوم العقلية
قليل بk أهل العلوم العقلية، و�ث¤  "األدلة الûوريةيُس�° "أهل العلوم الwعية، وما 

ومن  .قائليها ينقضها عليهم ÎالفوهمادÉءات من دلة éورية هو �رد �ا يسمونه أ
 °kذلك.نظر � خالفات أهل علم ال�م والفلسفة تب ó   
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  الفصل الثالث
  مقاصد الشريعةكيفية التعرُّف على 

 ،´wطاب الËثالثة أنواع: مقاصد ا �بعد بيان مفهوم مقاصد الwعية، وأنها 
wم الZيع، نتحدث � هذا ومقاصد األحwعية، ومقاصد الشارع � منهج الت

الفصل عن كيفية اعر�ف � تلك ا�قاصد. وسيتم تناول ذلك � مبحثk: أحدهما: 
مراجعة نقدية ألهم ما ُكتب حول طرق معرفة مقاصد الwيعة، وا®ا: بيان للطرق 

  ا�ناسبة للتعر�ف � À نوع من أنواع ا�قاصد الwعية.

  املبحث األول

 مراجعة ملا ُكتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة 

قت: � أهم ما ُكتب � ا�وضوع، وهو ما كتبه الشاطF وابن Éشور ألنهما سأ
األساس � ذلك، وما كتبه ا½كتور عبد ا�جيد اgجار � اعتبار أنه حاول صياغة 

�ا كتبه الشاطF وابن Éشور،  طرق ³مع بينهما. أما الكتابات ال¥ ì إÉدة صياغة
  فلن أتطرق إ]ها.

  ُطُرق معرفة ا�قاصد عند الشاطz ا�طلب األول: 

  ا�وافقاتذكر الشاطF � خاتمة ا¦زء ا�تعلق با�قاصد من كتابه 
ً
من  أربعا

 ،ó ا¦هات ال¥ يُعرف بها ما هو مقصود للشارع �ا ليس بمقصودîآل¾ ìو:  

يدخل ضمن  ذا الطريقر واg© االبتداº ا:يÄ، وهد األم: �را�هة األو~
منطوق اgصوص الwعية وما يُست+ مباfة من ألفاظها. وقي°د األمر واg© بكونه 

� ا½اللة �  ·�ا ومقصودا بالقصد األول؛ ألن ذلك اgوع من األمر ·يحٌ 
األصل � اعر�ف � مقصود  هو طريقوÁل� اتفاق بk أهل العلم. وهذا ال ،ا�قصود

 kّل اتفاق بÁ أم اآلخذين بالقياس �يع العلماء سواء منهم الشارع من خطابه، وهو



 ٧٢  

 ºاالبتدا ©gإحداها: �رد األمر وا) :Fيقول الشاط .ó kالظاهرية الرافض
 ا:يÄ؛ فإن األمر معلوم أنه إنما ¾ن أمًرا القتضائه الفعل، فوقوع الفعل عند

وجود األمر به مقصود للشارع. و�ذلك اg© معلوم أنه مقتض µg الفعل أو الكّف 
عنه، فعدم وقوعه مقصود ó، و¯يقاعه Îالف �قصوده... فهذا وجه ظاهٌر Éّم �ن اعت¹ 
�رد األمر واg© من غ¤ نظر إ  علة، و�ن اعت¹ العلل وا�صالح، وهو األصل 

.(´wال)á(  

كيف يكون األمر واg© من طرق عض اÇاحثk ا�عا·ين بوقد استش� 
أن مقاصد  ممن اعتقاده ناشئهو استشZل و )å(؟الكشف عن ا�قاصد الwعية

الwيعة Áصورة � مقاصد األحZم الwعية، أي اmَِكم وا�صالح ا�قصودة من 
يتحدث عن  و{ن إذا تأملنا Þم الشاطF وجدناه ظاهرا � أنه .األحZم الwعية

مقاصد اËطاب الw´، وليس عن مقاصد األحZم الwعية. فالشارع عندما يأمر 
ا�أمور به � حال األمر، واجتناب ا�ن© عنه �  بàء أو ين« عنه فإنه قاصٌد إيقاعَ 

حال اg©، أي أن األمر بالwوط ال¥ ذكرها يقت\ وجوب اإلتيان بالفعل ا�أمور به، 
  ط ال¥ ذكرها يقت\ وجوب اجتناب الفعل ا�ن© عنه. واg© بالwو

بالقياس أو األصو]ون  عنه علل األمر واg©، وهو ا�ي يُع�¹ : اعتبار ا�هة ا*انية
معقول اgصوص. يقول الشاطF: "والعلة إما أن تكون معلومة أْو ال. فإن ¾نت 

©gاألمر وا eمن القصد أو عدمه... معلومة ات�ِبعت، فحيث وُِجدت وُِجد مقت 
وتُعرف العلة هنا بمسالكها ا�علومة � أصول الفقه، فإذا تعي°نَت ُعِلم أن مقصود 

                                           

�á� " ,��3`
�0
 ,H,5���
E$ ,E!FC 
�å )Lt ,����7 ��
 H,5���
 c� )�4R�
 ?	�3� �7 ��A�
 w���� ,�����
 ?9�0
 ?,7 :+y� ��u
 �

 ,[�y�
 �?��
 ,)9u�y�
 )���
 ,)�9'��M ,)9�+.I
 T�L�L� ���3�
 ?,7 ��Z
 )���� ,)9�+.I
 T�L��

 ��������a =�� �� �!Fa$ T#!,�
 C:8�
��
 67 �`�W� i: 

 http://www.feqhweb.com/vb/t1937.html 



 

  

٧٣  

الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسب�ب أو عدمه. و¯ن ¾نت 
  )á(غ¤ معلومة فالبد من اوّقف عن القطع � الشارع أنه قصد كذا و�ذا...".

 بعض اÇاحثk كيف تش� وقد اس
ً
إ  معرفة مقصود  َجعَل الشاطF العلل طريقا

 وه )å(؟ì ا�قاصد � ذاتهام Æعلها الشارع ول
ً
ا{صار بظن الاستشZل ناتج عن  و أيضا

أن الشاطF يتحدث الظن بو ،ا�قاصد � مقاصد األحZم الwعية (اmَِكُم وا�صالح)
أن الشاطF يش¤ بهذه ا¦هة إ  ثبوت األحZم  عن ذلك اgوع من ا�قاصد. والواقع

فهو يتحدث عن مقاصد اËطاب الw´ الwعية بالقياس القائم � معرفة العلل، 
  . )اmَِكم وا�صالح ا�قصودة من األحZم( عن مقاصد األحZم الwعيةوليس 

 fع ة، حيث إنه �ا ثبت أن للشارع �: اعتبار ا�قاصد ابعّي ا�هة ا*ا*ة
األحZم العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإنه يُفهم من هذا أن ما ¾ن 

للشارع فعلُُه، وما ¾ن  خادما للمقاصد األصلية وÙنت أسبابُه مwوعة فهو مقصودٌ 
   )ç(للشارع ترُ�ُه. ا �ا فهو مقصودٌ فً عِ ْض هادما للمقاصد األصلية أو مُ 

شف عن مقصود اËطاب الw´، بمعU أّن ما ثبت طريق يُستخدم � الكهذا و
 
ً
للمقاصد األصلية ُ�َْكم ó با�wوعية، وما ¾ن  من ا�قاصد ابعّية كونُه خادما

الكشف هذا الطريق  وليس ا�راد من .هادما لك ا�قاصد ُ�َْكم ó بعدم ا�wوعية
؛ ألن هذا األحZم) ا�قصودة من اmَِكم وا�صالح(عن مقاصد األحZم الwعية 

الطريق يتحدث عن ُحْكم تلك ا�قاصد اابعة بعد ثبوتها وال يتحدث عن إثباتها، 
  أما إثباتها فيكون بطريق آخر. 

: سكوت الشارع عن fع التسب�ب أو عن fعية العمل مع قيام ا�هة الرابعة
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 ٧٤  

زاد فيه وال ا�عU ا�قت\ ó، "فهذا السكوت ¾gص � أن قصد الشارع أن ال يُ 
� اعر�ف � اmكم الw´، أي  -Éدة-وهذه ا¦هة أيضا تُستخدم  )á(يُنقص."

مة ا�قصودة من التwيع.
ْ
  مقاصد اËطاب الw´، وليس � اmِك

  ُطُرق معرفة ا�قاصد عند ابن �شورا�طلب ا*ا(: 

� مقاصد  بن Éشور � مقدمة كتابه أنه يقت: � Ãثهاّ·ح Áمد الطاهر 
التwيع (مقاصد األحZم الwعية) ا�تعلقة با�عامالت واآلداب. وهو بذلك يستبعد 
من اÇحث مقاصد التwيع ا�تعلقة بالعبادات، ومقاصد اËطاب الw´، ومقاصد 
ف، حيث يقول: "و¯ قصدت � هذا الكتاب خصوص اÇحث عن مقاصد 

°
ا��

َّص اإلسالم من التwيع � قوانk ا� عامالت واآلداب ال¥ أرى أنها ا¦ديرة بأن ¿ُ
باسم الwيعة، وال¥ ì َمْظَهُر ما راÉه اإلسالم من تعاريف ا�صالح وا�فاسد 
 kائع والقوانwبقية ال kيعة اإلسالمية بwوترجيحاتها، �ا هو َمْظَهُر عظمة ال

   )å("والسياسات االجتماعية mفظ نظام العالم و¯صالح ا�جتمع.

: وì "ا�عا : مقاصد �مةوقد قّسم مباحث مقاصد الwيعة إ  قسمk: أحدهما
واmَِكم ا�لحوظة للشارع � �يع أحوال التwيع. أو معظمها؛ Ãيث ال ¿تص 
مالحظتها بالكون � نوع خاص من أحZم الwيعة فيدخل � هذا أوصاف الwيعة 

مقاصد الت�يع ا=اصة بأنواع ا�عامالت بR  :القسم ا®ا )ç(و
يتها العامة...".
مقاصد أحZم العائلة، ومقاصد ا:فات ا�ا]ة، ومقاصد  :تكلم فيه عن .ا\اس

الwيعة � ا�عامالت ا�نعقدة � األبدان، ومقاصد أحZم اÉ¹ت، ومقاصد أحZم 
  القضاء والشهادة، وا�قصد من العقوبات.
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٧٥  

� مقاصد األحZم الwعية � ا�عامالت واآلداب، فهو ¾ن وزيادة � اقتصاره 
جاءت طرق إثبات و�لك يس, إ  بيان ا�قاصد القطعية أو القريبة من القطع فقط، 

ا�قاصد عنده مقت:ة � ما يفيد القطع أو قريب من القطع دون اعرض �ا تثبت 
  به ا�قاصد الظنية. 

متوافقة مع هدفه  هطرق إثبات ا�قاصد عند جاءت ،وبناء � هذين االعتبارين
  من اأ]ف � مقاصد الwيعة، فجعلها ثالثة: 

: االستقراء، وهو إما يفيد القطع أو شيئا قريبا من القطع. وهو � الطريق األول
:kنوع   

: استقراء األحZم ا�عروفة ِعلَلُها، اآليل إ  استقراء تلك العلل ا�ثْبَتَة األولا\وع 
وهذا  )á(ُطُرق مسالك العلة. ومثّل ó ابن Éشور بالغرر، ودوام األخوة بk ا�سلمk.ب

َمة واحدة gخلُص بعد ذلك إ  أن تلك 
ْ
اgوع هو استقراء للعلل ا�ش��ة � ِحك

 ì ال ال¥ ال تكون فيها العلةmويكون هذا االستقراء � ا . ّ́ f كمة مقصٌدmا
مة ذاتها، ولكن تكو

ْ
َمة. اmِك

ْ
  ن وصفا ظاهرا منضبطا مشتمال � ِحك

: استقراء أدلة أحZم اش��ت � علة Ãيث �صل gا ا]قk بأن تلك ا\وع ا*ا(
وهذا اgوع من االستقراء يكون � اmال ال¥ تكون  )å(العلة مقصٌد مراٌد للشارع.

َمة ذاتها، فيكون استقراء تلك العلة ال¥ ور
ْ
دت � أحZم Îتلفة فيها العلة ì اmِك

� كونها مقصدا للشارع. 
ú
  داال

 ،ا®ا أن األول استقراٌء لعلٍل متعددة � أوصافهااgوع والفرق بk اgوع األول و
ولكنها مش��ة � االشتمال � حكمة واحدة، وتكون تلك اmكمة ì ا�قصد. أما 

وتلك العلة ì اmكمة ذاتها،  ،ا®ا فهو استقراء لعلة واحدة وردت � أحZم متعددة
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 ٧٦  

وتكون تلك العلة ì ا�قصد. وليس هما مرحلتان لعملية واحدة من االستقراء كما 
  )á(ظنه ا½كتور عبد ا�جيد اgجار.

: أدلة القرآن الواضحة ا½اللة ال¥ يضعف احتمال أن يكون ا�راد الطريق ا*ا(
 .ëسب االستعمال العرÃ تعا : منها غ¤ ما هو ظاهرها óمث هت ُّ�وذلك مثل قو 

  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج
 خب حب  جب هئ ُّ�، وقوó تعا :  ]á÷ùاÇقرة: [ َّ حض جض مص
، فهذه تفيد كون ايس¤ ورفع اmرج من مقاصد الwيعة.  ]÷�اmج: [ َّ  حتجت هب مب

وì تفيد ا�سؤو]ة الفردية   ]á�üاألنعام: [ َّ ملخل حل جل مك لك ُّ�وقوó تعا : 
  )å(للجا.

: السّنة ا�تواترة، ويرى ابن Éشور أن هذا الطريق ال يوجد ó مثال الطريق ا*الث
 :kاصل من مشاهدة عموم الصحابة عمالً األو~إال � حالmمن  : ا�تواتر ا�عنوي ا

 Fgيع � ذلك يستوي فيه �يع ا�شاهدين. و¯   ، فيحصل �م علمٌ ملسو هيلع هللا ىلصأعمال اwبت
من ا½ين بالûورة، وقسم العمل الw´ القريب من ا�علوم هذا يرجع قسم ا�علوم 

ر مشاهدة أعمال ةا�ال ا*انيéورة.  : تواتر عم� �صل آلحاد الصحابة من تكر�
 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ً
  ، Ãيث يستخلص من �موعها مقصدا

ً
   )f.)çعيا

 من والواقع أن اgوع ا®ا من اواتر يمكن إرجاع أصله إ  ما قام به الصحا(
 Fgأو قريب من القطع بأن تلك ملسو هيلع هللا ىلصاستقراٍء ألفعال ا �منه فهٌم قطّ ó وحصل ،

مة مقصودة للشارع. فهو راجع إ  االستقراء، واالستقراء نوع من اواتر ا�عنوي 
ْ
اmِك

كما بي°نه الشاطF. ويبدو أن ابن Éشور فصله عن االستقراء ألن االستقراء يكون �ا 
ن نصوص وأحZم وما استنبطه العلماء من علل لك األحZم، وهو جاء � الwيعة م
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�كن ل� شخص. أما هذا ا�ي �صل للصحا( فهو استقراء � صورة تواتر معنوي 
 Fgدة طويلة وشاهدوا ت:فاته، فيستخلصوا  ملسو هيلع هللا ىلص�صل للصحابة ا�ين صحبوا ا�

  منها معU من ا�عا ال¥ تمثل مقصدا من مقاصد الwيعة.

وقد استش� ا½كتور عبد ا�جيد اgجار جعل اgوع األول من اواتر طريقا من 
طرق إثبات ا�قاصد الwعية، حيث يقول: "واmقيقة أن اإلمام لم يبسط هذا الطريق 
� معرفة ا�قاصد بما يو¼ باÇيان الالزم، فكيف يُعرف مقصد الشارع من اواتر 

ال الرسول؟ ذلك ما لم يُبk° � هذا الطريق، ولم فيما شاهده عموم الصحابة من أعم
ح بأمثلة، بل األمثلة ال¥ ُذكرِت � ذلك تهدف فقط إ  ثبوت أحZم تwيعية  يُوض°
بهذا اواتر ال إ  بيان الكشف عن ا�قصد... إن ظاهر هذا الطريق يفيد أنه طريق 

 °kم من تلك األفعال منوط بمشاهدات الصحابة �ا تكرر من أفعال الرسول فتتب� 
ا�تكررة مقاصد للwيعة؛ إذ األعمال اgبوّية من صميم الwيعة. ولعل اإلمام يقصد 
من وراء هذا إ  أن تلك ا�شاهدات ال¥ نُقلت إ  أجيال األمة باواتر ُيت°خذ من 
قِبَل اgاظرين مادة لالستقراء فيُْسِفُر ذلك االستقراء عن مالحظة متكررات من 

ألفعال اgبوّية متحدة � العلة والغاية و¯ن اختلفت باgوع فيُت°َخذ من ذلك شاهٌد � ا
مقصد معk° من مقاصد الwع، وهذا ما أشار إ]ه ابن Éشور � موضع آخر من 

  )á(كتاب ا�قاصد."

استشZل ó �ٌء من الوجاهة؛ ألن حديث ابن Éشور فيه �ٌء من الغموض، هذا و
طريٌق من طرق إثبات ا�قاصد،  هاواتر يوهم بأنه عن اgوع األول من حديثحيث إن 

 
ً
من طرق  واستشZل اgجار ناتج عن ظن�ه أن ابن Éشور قد جعل السّنة ا�تواترة طريقا

إثبات ا�قاصد بمجرد ذكرها ضمن تلك الطرق، والواقع غ¤ ذلك. كما أن تأويله ل�م 
دات الصحابة ال¥ نُقلت إ  أجيال األمة باواتر ابن Éشور بأنه يُراد به أن مشاه
  ُيت°خذ مادة لالستقراء تأويل بعيد.
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 ٧٨  

ليس العتقاده أنها � الطريق ا®الث سنة ا�تواترة لل ابن Éشور سبب ذكرإن 
يهدف إ  طريٌق من طرق معرفة مقاصد األحZم الwعية بإطالق، بل راجٌع إ  كونه 

الطرق ال¥ يُستفاد بها القطع عند . والقريبة من القطعإثبات ا�قاصد القطعية أو 
بwوطه، وأدلة القرآن الواضحة ا½اللة ال¥ اجتمع اام األصو]ì k: االستقراء 

 - ابن Éشور-. فبعد أن ذكر ا½اللة، والسّنة ا�تواترةقطعية فيها قطعية ا®بوت و
القطع بذكر السن°ة ا�تواترة، االستقراء وأدلة القرآن الواضحة، استكمل طرق -صيل 

 )á(ال يوجد سوى � حالk؛ - � رأيه-بأن اواتر � السّنة  ولكنه استدرك � ذلك
أحدهما: اواتر ا�عنوي اmاصل للصحابة، وهو ا�ي نُقل عنهم بعد ذلك باواتر 

بالûورة.  العم� من عموم ا�سلمk � �يع األجيال، وهو ما يُس� با�علوم من ا½ين
با½رجة األوí؛ مقاصد اËطاب الw´ ت اثبهو طريق إلوهذا الطريق � اmقيقة 

وتوارثها عنه ا�سلمون، و¯ن  ملسو هيلع هللا ىلصألنه نقٌل للشعائر العامة لإلسالم ال¥ فعلها الرسول 
الwعية. وا®ا: ا�تعلق باواتر األحZم ¾ن قد يتضمن إشارات إ  بعض مقاصد 

هم منه بعض الصحابة مقصدا من مقاصد األحZم الwعية، وهو ا�ي ا�عنوي ا�ي ف
يصلح أن يكون طريقا للتعرف � مقاصد األحZم الwعية. ويدل � ذلك األمثلة 
ال¥ ذكرها؛ فاألمثلة ال¥ ذكرها للنوع األول من اواتر اmاصل لعموم الصحابة 

، � حk أن ا�ثال ا�ي ´)(مقاصد اËطاب الw تتعلق بثبوت األحZم الwعية
ذكره للنوع ا®ا يتعلق بمقاصد األحZم الwعية. ويكون حاصل Þم ابن Éشور 
أن ما يصلح من السنة ا�تواترة إلثبات مقاصد األحZم الwعية ينح: � اgوع 
ر مشاهدة أعمال رسول  ا®ا ا�تعلق باواتر العم� اmاصل آلحاد الصحابة من تكر�
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  ، Ãيث يستخلص من �موعها مقصدا fعيا.ملسو هيلع هللا ىلصهللا ا

ولم يتحدث ابن Éشور عن ُسن°ة اآلحاد ألنها � رأي األصو]k ال تفيد القطع، 
ل منها مقاصَد قطعية أو قريبة من القطع فإن ذلك يكون من  و¯ذا أردنا أن {ص�

gبوية ال¥ ì خالل استقراء ما ورد فيها، و�لك جعل مادة االستقراء ì األحاديث ا
  ال ¿رج عن اآلحاد وا�ستفيض. -� رأيه-

  :مقارنة بني الشاطيب وابن عاشور

مسالك الكشف عن مقاصد الwيعة بk الشاطF وابن Éشور تبعا لقد اختلفت 
 kتنوّعت عنده مفردات ا�قاصد ب Fالختالف مفردات ا�قاصد بينهما. فالشاط

، وا�قصد من وضع الwيعة، ةم الwعيZحمقاصد اËطاب الw´، ومقاصد األ
الشاطF لم يُرد استقصاء طرق اعرف � وا�قاصد ا�تعلقة بمنهج التwيع. كما أن 

الطرق، وخص° منها الطرق بعض �يع أنواع مقاصد الwيعة، و¯نما أراد امثيل ب
Ëم ا�ستفادة من اZأي األح ،´wطاب الËا�تعلقة بمعرفة مقاصد ا .´wطاب ال

أما ابن Éشور فقد حدد من اÇداية �ال كتابه � مقاصد ا�عامالت واآلداب 
الwعية مع األوصاف العامة للwيعة، حيث يقول: "و¯ قصدت � هذا الكتاب 
خصوص اÇحث عن مقاصد اإلسالم من التwيع � قوانk ا�عامالت واآلداب ال¥ 

َّص با وقد جاء حديثُه عن طرق إثبات ا�قاصد  )á(سم الwيعة."أرى أنها ا¦ديرة بأن ¿ُ
 
ً
  مع ذلك اإلطار ا�ي حدده Çحثه. الwعية منسجما
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  ا�طلب ا*الث
  ُطُرق معرفة ا�قاصد عند اtكتور عبد ا�جيد ا\جار 

(طبع  مقاصد ال�يعة بأبعاد جديدةكتابه: � ا½كتور عبد ا�جيد اgجار حاول 
الك الكشف عن مقاصد الwيعة بطريقة تشمل ما ذكره م) صياغة مس���åسنة 

. وفيما يأî ا�سالك واردة عليهماإشZالت ما يراه من الشاطF وابن Éشور وتتجاوز 
  ال¥ ذكرها واعليق عليها:

�لة ل: ها�سلك األول: األمر اإلل لمسلك األول عند ذا ا�سلك صيغة معد°
Fما فعله؛ الشاط °Uللتعرف  فهو من جهة تب Zمسل ©gمن جعل األمر وا Fالشاط

� مقاصد الwيعة، ومن جهة أخرى لم يتبع الشاطF � تفاصيل ا�سلك، بل أعطاه 
معU خاصا به، حيث ربطه بمقاصد األحZم، أي اmَِكم وا�صالح ا�قصودة من ذلك 

إل©، األمر أو اg©. ويوّضح ذلك بقوó: "وحينما يثبت أي حكم f´ بطلب 
�لك اmكم  عَ َض فمعU ذلك أن ذلك الطلب ا�ي ثبت به اmكم هو طلٌب وَ 

مقصدا fعيا من أجله fُع، فيكون الطلب إذن مقتضيا للحكم، وذلك كطلب 
ال�ك للâقة ا�تضمن mكم -ريم الâقة، ومقتضيا � ذات الوقت للمقصد ا�ي 

  )á(صد حفظ ا�ال."وُضع من أجله ذلك اmكم، وهو � هذا ا�ثال مق

كون األحZم وُِضعت حقيق ِحَكٍم يالحظ هنا خلط بk أمرين: أحدهما: 
قومصالح ل

ْ
، وا®ا: الوسيلة ال¥ تكشف gا عن تلك اmكم وا�صالح ال¥ لخل

ولكن ليس بنصوص األوامر واgواì  ،ثابٌت تضمنتها األوامر واgواì. األمر األول 
ت � أن اهللا تعا  اmكيم اËب¤ إنما fع � ذاتها، بل باgصوص ا

°
لwعية ال¥ دل

ق ومصالح تعود � اËلق. و�لك فإن الZتب  ف اgاس بها mَِكٍم تتحق°
الwائع و9ّ

يع�ف بعد ذلك أن األمر اإلل© � حقيقته ال يكشف عن ا�قصد وال يعرفنا به، 
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حقيق مقصٍد، أما الكشف عن ع ِض و¯نما نعلم من وجود الطلب أن ذلك الطلب وُ 
ا�قصد فال بد من اÇحث عنه بطريق من طرق الكشف عن ا�قاصد. و¼ ذلك يقول: 
"و¯ذا ¾ن هذا ا�سلك من مسالك العلم بمقاصد الwيعة ليس من طبيعته أن يُعر�ف 
بهذه ا�قاصد � وجه اعيk، فإنه كفيل بأن يُعر�ف بها � وجه اإلطالق، إذ �صل 
به ½ى اÇاحث عن ا�قاصد علم ُ�َِ� بأن À طلب إل© يتضمن مقصدا fعيا، 
وعليه بعد هذا العلم العام بوجود ا�قصد الw´ أن يwع بمسالك أخرى � اÇحث 

".kعيوحاصل هذا ال�م إقرار الZتب بأن األمر  )á(عن ذلك ا�قصد � وجه ا
 
ً
وا�ي nل  .ا�قصد من اmكم الw´ رق الكشف عنمن طُ  اإلل© ليس طريقا
جعله ا�سلك األول، ا�ي الشاطF تقليد هو ضمن تلك الطرق الZتب � إدراجه 

ال عن مقاصد الw´ وعدم إدراكه أن الشاطF ¾ن يتحدث عن مقاصد اËطاب 
 ìواgعية. وما يتحدث عنه من حصول العلم ا¦ُم� بكون األوامر واwم الZاألح

� اmقيقة من اgصوص  ية تتضمن مقاصد (بمعU اmِكم وا�صالح) مستفادٌ الwع
الwعية ال¥ تتحدث عن تعليل األحZم قبل أن يكون مستفادا من األوامر 

  واgواì نفسها.

: وهو شبيه با�سلك األول عند ابن Éشور، ا�سلك ا*ا(: مسلك اpيان ا\�
gصوص الwعية. وال إشZل � هذا ا�سلك، وهو استخالص ا�قاصد �ا ·حت به ا

وهو يصلح للكشف عن مقاصد اËطاب الw´ كما يصلح للكشف عن مقاصد 
  ، ومقاصد الشارع � منهج التwيع.األحZم الwعية

تبع فيه ما ذكره ابن Éشور، وهو مسلك ظاهر، ال قد : وا�سلك ا*الث: االستقراء
مسلZ للكشف عن ا�قاصد بإطالق، بل هو  خالف فيه، و¯ن ¾ن � الواقع ليس

اÇيوع أحZم مسلك للكشف عن عموم ا�قصد واطراده � نوع من أنواع األحZم ك
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األÓة مثال، أو اطراده � عموم أحZم الwيعة مثل ايس¤ و-قيق أحZم  وأ
الصالح الفردي واالجتما´. أو قد يكون طريقا و�يد ا�قصد من خالل مشاهدته 

ال يتم باالستقراء، بل إنه � جزئيات كث¤ة. أما الكشف عن ا�قصد � األصل ف
لمقصد � ا¦زئيات، وال �صل لع تتب� حقيقته �رد بمسلك آخر؛ ألن االستقراء � 

  اتب�ع إال بعد اعر�ف � ا�قصد.

عال كون األفعن:ين: أحدهما: وقد �ع فيه بk  ا�سلك الرابع: العمل ا\بوي:
ما ا®ا: بها ابليغ طريقا من طرق اعرف � ا�قاصد الwعية، و اgبوية ا�قصودُ 

 Fgاألمرين ناتج عن  ملسو هيلع هللا ىلصيستخلصه الصحا( من تواتر أفعال ا kأمامه. و�عه ب
 Fgشور ما تواتر عند الصحابة من أفعال اÉ ل ا�ي أثاره حول ذكر ابنZملسو هيلع هللا ىلصاالستش 

  اصد الwيعة.ضمن طرق اعرف � مق

يقول � بيان هذا ا�سلك: "إن األفعال اgبوية ابليغية يمكن أن تكون بذاتها 
�ا  ملسو هيلع هللا ىلصعرف منه ا�قصد الw´؛ وذلك ألن اFg ا مسلZ يُ هَ ِـ ا وأحوالهَ ظروفِ  أو بقرائِن 

فإن تلك ا�داومة  ،ما � مناسبات متعددة و¼ ظروف Îتلفة يداوم � إتيان فعٍل 
ها للناظر فيها أن تلك األفعال إنما ¾نت حقيق هدف من أجله وقعت يتحصل من

وتكررت، وذلك هو ا�قصد الw´ منها، فيعرف إذن من خالل ذات تلك األفعال 
 Fgن يزور أصحابه � بيوتهم فيعلم من تلك  ملسو هيلع هللا ىلصا�تكررة... ومثال ذلك أن ا¾

 kأن ذلك مقصد الزيارات أن ا�قصد منها تقوية الرابطة األخوية ب kويتب ،kا�سلم
من مقاصد الwيعة ... وقد ¾ن عليه السالم يستش¤ � أمور كث¤ة و¼ مناسبات 
Îتلفة، فيعلم من ذلك أن ا�قصد من ذلك هو اوافق االجتما´ وحسم أسباب 

".´f أنه مقصد kّاالختالف والفرقة، فيتب)á(  

بالنسبة gا  تقد أصبح -ألقوال واألفعالا-األفعال اgبوية ابليغية الواقع أن 
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ً
من نصوص السّنة، واستخالص مقاصد األحZم منها يكون إما  روايات تمثل جزءا

�  ،بمسالك العلة أو باالستقراء 
ّ

كما أن ما يتحدث عنه من العمل اgبوي إنما يدل
من ذلك الفعل،  ملسو هيلع هللا ىلصُحكم من األحZم، وال يكشف بذاته عن مقصد الرسول 

به، أو من االستنباط بناًء �  ملسو هيلع هللا ىلصمن تلك األفعال يُؤخذ إما من ت:يح اFg  وا�قصد
فهمنا �ا تؤول إ]ه تلك األفعال. فالفعل اgبوي � ذاته ليس هو مسلك الكشف عن 

 Fgملسو هيلع هللا ىلصا�قصد، ولكن الكشف يتم بطريق آخر. واألمثلة ال¥ ذكرها مثل زيارة ا 
مة من

ْ
الزيارة، ولكنها تدل � مwوعية الزيارة  ألصحابه ليس فيها ت:يح باmِك

مة منها ف© مأخوذة �ا ورد فيه ا:يح بأن الزيارة تؤدي إ  
ْ
وفضلها، أما اmِك

احابب وتقوية رابطة األخوة، أو بناء � استنباطنا منها. و�ذلك فعل االستشارة إنما 
مة منها ف© مستنبطة

ْ
بطرق أخرى. واËالصة  يدل � مwوعيتها وفضلها، أما اmِك

فَة  فَة بمقاصد األحZم الwعية، و¯نما ì ُمَعر� أن األفعال اgبوية � ذاتها ليست ُمَعر�
مة من

ْ
فتُعرف بطريق آخر من طرق معرفة  ذلك اmكم باmكم الw´، أما اmِك

  مقاصد األحZم. 

واتر عنده من ا®ا ا�تعلق با�قصد ا�ي يستخلصه الصحا( �ا تعن: أما ال
 Fgم ملسو هيلع هللا ىلصأفعال اZمقاصد األح �، فال إشZل � كونه طريقا من طرق اعر�ف 

  .� اmقيقة راجٌع إ  مسلك االستقراء ال إ  مسلك العمل اgبويالwعية، وهو 
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  املبحث الثاين

  ُطُرق معرفة املقاصد 

الشارع، ألبرز ما كتب � طرق معرفة مقاصد  -السابق-بعد العرض اgقدي 
افريق بk ما يُستخدم � الكشف عن مقاصد اËطاب يتبg kا أنه ال بد من 

وسأقت: � ما يُستخدم � الكشف عن مقاصد اmكم الw´. بk الw´، و
هذين االثنk دون ¿صيص مقاصد الشارع � منهج التwيع بمطلب خاص ألن 

 ýمسالكها ترجع إ  ما هو مذكور فيهما. وينب �ابن كما فعل -أ ال أل±م انبيه 
االقتصار �  الو ،باالقتصار � ا�قاصد القطعية أو القريبة من القطع -Éشور

  مقاصد ا�عامالت، بل أذكر À ما هو معدود � الطرق الصاmة للكشف عن ا�قاصد.

  ُطُرق معرفة مقاصد ا=طاب ال�D ا�طلب األول: 

Ëا�عا ال¥ قصد الشارع إيصا�ا إ  سبق بيان أن مقاصد ا ì ´wطاب ال
ا��فk من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة اgبوية، وأهمها ما يتعلق بإنشاء 
األحZم الwعية من وجوب وُحرمة، وندب و�راهة، و¯باحة. وطرق الكشف عن 

ل علم أصول الفقه ببيانها، فال دا´ إل طالة ال�م مقاصد اËطاب الw´ قد تكف°
 :îصها � ما يأ   فيها، ونلخ�

: وì ا�عا ا�ستفادة من نظم اgص الw´، سواء ¾ن ذلك : منطوق ا\صأوالً 
بطريق العبارة ال:�ة، ويدخل فيه ما يسميه األصو]ون با�فâ° واgّص والظاهر، أو 

 -بأنواعها- القرائن ¾ن ذلك بطريق العبارة غ¤ ال:�ة، وهو ما �تاج إ  اgظر �
حديد ا�قصود منه، أو ¾ن مستفادا من إشارة اgص، وì ا½الالت اgا³ة عن 

  )á(اgص بطريق اللزوم.
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ً
بwوطه ا�فّصلة عند القائلk به، ويشمل ما يُس� عند  : مفهوم ا\صثانيا

  )á(األصو]k مفهوم ا�خالفة ومفهوم ا�وافقة.

 
ً
حيث يرى القائلون بالقياس أن الشارع قاصٌد  )å(القياس، : وهو: معقول ا\صثا*ا

إ  تعدية ُحكم ا�نصوص عليه أمًرا أو نهيًا إ  ا�سكوت عنه ا�ي يش�ك معه � 
العلة. ومعلوم أن هذا ا�سلك ال يأخذ به الظاهرية، و¯ن ¾نوا يأخذون بكث¤ من 

  مضمونه -ت مسميات أخرى.

 
ً
د به كما بي°نه الشاطF: سكوت الشارع عن fع : وا�را: سكوت الشارعرابعا

التسب�ب أو عن fعية العمل مع قيام ا�عU ا�قت\ ó، "فهذا السكوت ¾gص � أن 
قصد الشارع أن ال يُزاد فيه وال يُنقص؛ ألنه �ا ¾ن ا�عU ا�وِجب لwع اmكم 

�ا � أن الزائد � ما العم� موجودا ُعّم لم يwع اmكم داللة عليه، ¾ن ذلك ·
¾ن هنالك بدعة زائدة، وÎالفة �ا قصده الشارع، إْذ فُِهم من قصده الوقوف عند ما 

فوجود "ا�عU ا�قت\ مع عدم  )ç(حّد هناك، ال الزيادة عليه وال اgقصان منه."
التwيع د]ل � قصد الشارع إ  عدم الزيادة � ما ¾ن موجودا قبل؛ فإذا زاد 

ومن أراد افصيل � هذا الطريق  )ü(لزائد ظهر أنه Îالف لقصد الشارع فبطل."ا
)، ففيه اÇيان á÷�-åáç(ص طرق الكشف عن مقاصد الشارعفل¤جع إ  كتاب 

.ó الوا�)ù(  

: وهو اعتبار ا�قاصد ابعية، حيث إنه �ا ثبت مكم�الت ا�قاصد ال�عية: اخامسً 
Zْع األحfَ � م العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإنه أن للشارع
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يُفهم من هذا أن ما ¾ن خادما للمقاصد األصلية وÙنت أسبابُه مwوعًة فهو مقصوٌد 
للشارع فعلُُه، وما ¾ن هادما للمقاصد األصلية أو مضعفا �ا فهو مقصوٌد للشارع 

  ترُ�ُه.

لمقاصد األصلية � ثالث حاالت: وقد Ëّص الشاطF حاالت ا�وافقة وا�خالفة ل
ما يقت\ تأكيد ا�قاصد األصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيها،  )á(أحدها:

فال شّك أنه مقصود للشارع، فالقصد إ  التسب�ب إ]ه بالسبب ا�wوع موافٌق لقصد 
  .يحاصحكون الشارع في

�قصد  ن القصد إ]ه Îالٌف ا®ا: ما يقت\ زوا�ا عينا، فال إشZل أيضا � أ
  التسب�ب إ]ه بإطالق.  الشارع عينا، فال يصح� 

 
ً
 وال ربط وا®الث: ما ال يقت\ تأكيدا

ً
، ولكنه ال يقت\ رفع ا�قاصد األصلية ا

 
ً
  ، فيصّح � العادات دون العبادات.عينا

  ةم ال�عيحHُطُرق معرفة مقاصد األا�طلب ا*ا(: 

حZم الwعية يعÕ اÇحث عن اmَِكم وا�صالح �ا ¾ن اÇحث عن مقاصد األ
ال¥ قصدها الشارع من fع األحZم، فإن أهم الطرق الZشفة عن تلك ا�قاصد 
َمة ذاتها، 

ْ
تُْشِبه ما يسميه األصو]ون مسالك العلة؛ ألن العلة إما أن تكون ì اmِك

َمة. وما يصلح من مسالك العلة للكش
ْ
ف عن ا�قاصد أو وصفا مشتمال � اmِك

ينح: � ثالثة، ì: اgص ال:يح، واإليماء وانبيه، وا�ناسبة. أما غ¤ها �ا يرد 
ذكره � مسالك العلة � كتب أصول الفقه فإما أنه ال يصلح أصال للكشف عن 

  )å(أو أنه ال يستقّل بالكشف عنها. ،العلة
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:يح بكونه : وذلك � ما وردت اgصوص الwعية با: ا\ص ال�يحأوالً 
ا�سلك ا®ا هذا الطريق أوسع من مقصدا من مقاصد ُحْكم من األحZم الwعية. و

ألنه يشمل اgصوص ال:�ة من القرآن الكريم ومن السنة اgبوية.  ؛عند ابن Éشور
ومعلوم أن ابن Éشور اقت: � نصوص القرآن الكريم ألنه اش�ط � ا�قاصد ال¥ 

حث، أنا ال أل±م بذلك � هذا اÇن قطعية أو قريبة من القطع، ويبحث فيها أن تكو
  . ظنية مأا®بوت -دث عن �يع ا�قاصد بغض اgظر عن كونها قطعية أو¯نما 

مقاصد الشارع � التwيع مراÉة ايس¤ � من ومن أمثلة ذلك ما ورد أن 
فk ورفع اmرج عنهم

°
wوع، حيث إن اهللا كان ذلك بأصل اmكم ا�أسواء  ،ا��

من حيث رفع  م � وجه اليâُ وعدم ا�شقة، أتعا  لم يwع حكما من أحZمه إال
شاقّة  - اليس¤ة � أصلها-اmرج عن أصحاب األعذار ا�ين تص¤ األحZم الwعية 

عليهم بسبب ما يطرأ �م من أعذار، وهو ما يُس� بالرخصة الwعية. ومن اgصوص 
 من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّ�قوó تعا :  الواردة � ذلك
 هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب
  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص  حص مس خس حس جس

؛ وقوó تعا :  ]÷� – ��اmج: [ َّ  جك مق حق مف خف حفجف مغ جغ مع
 حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هتُّ�
 يت  ىت نت مت ُّ؛ وقوó تعا :  ]á÷ùاÇقرة: [ َّ حض جض مص  خص
 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
   .]�ا�ائدة: [ َّ  لك اك

 يه ىه مه  جه ين ىن ُّ�ومنها ما جاء � قوó تعا : 
 جب هئ مئ خئ ُّ�وقوç÷[    :óا�ائدة: [ َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي
 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب
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 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
. ف�ù[ µة: ا�ائد[ َّ  حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جكمق  حق مف خف حفجف

اآليتk ت:يح بأن من مقاصد العقوبة إيالم ا¦ا ]ذوق وبال فعله وي/جر عن 
  العود إ  مثله. 

 óبوية قوgها:  ملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة السنة ا� اg© عن نكاح ا�رأة � عمتها أو خا
ففيه ت:يح بأن ا�قصد من اg© عن  )á("إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"

ب قطع الرحم اgاتج عما يقع بk خاها هو ³ن� وا�رأة وبk ا�رأة وعمتها ا¦مع 
  الûات من مشاحنة وخصومة.

 
ً
: وهو ما لم يرد فيه ت:يح با�قصد، ولكن يُستفاد منه : اإليماء واjنبيهثانيا

يكون مانعا �ا  ومن أمثلة ذلك اg© عن فعٍل  )å(ا�قصد الw´ بقرينة من القرائن.
 مل خل ُّ�ه علينا؛ ¾g© عن اÇيع وقت صالة ا¦معة � قوó تعا : م وجوبُ تقدّ 

  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
، فµ اآلية تنبيه � أن ا�قصد من اg© عن اÇيع وقت  ]�ا¦معة: [ َّ خي حي

  اgداء للجمعة هو أداء صالة ا¦معة � تمامها. 

 
ً
� األحZم الwعية ال¥ لم يَرِد انصيص � ا�قصد  : ويكون هذا: ا�ناسبةثا*ا

منها بنص ·يح، ولم يرد انبيه عليه بقرائن مصاحبة gص% غ¤ ·يح، و¯نما 
َمة (جلب مصلحة أو دفع 

ْ
� أن تلك اmِك 

ّ
يُستنبط ا�قصد بناء � َفْهٍم عقّ� يدل

نها مناسبة ó بشهادة مفسدة) تصلح أن تكون مقصودة للشارع من ذلك اmكم لكو
ولكن ليس  ،وا�ناسبة ترجع إ  العقل )ç(تّ:فات الwع وا�بادئ ا�ستنبطة منها.
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، و¯نما هو العقل بها العقل ا�ي نشأ � بيئة غ¤ إسالمية أو تw°ب األهواء حò تشب°ع
رة أو ُمْسلم ا�ي تشب°ع باصورات والقيّم اإلسالمية فصار عقال قائما � الفطـال

قريبا منها، ومع ذلك فهو ليس � مأمن من اËطأ � فهمه واجتهاده. ال شك أن العقل 
دب¤ أمور حياتهم wالب �وللتمي� بk ا�نافع  ،نعمة من اهللا تعا  أنعم بها 

وا�ضار وبk اmق واÇاطل. والعقل هو األداة ال¥ يستخدمها ا�سلم لفهم نصوص 
. وال شك أن اإلنسان بما أودع هاومعرفة مقاصدالwعية، حZم استنباط األو ،الwع

ر، ومن  ،اهللا فيه من فطرة م وافك�
�
وبما يكتسبه � حياته من معارف نا³ة عن اعل

ولكن العقل ال  .ِخ¹ْات نا³ة عن اجارب، يمكنه إدراك الكث¤ �ا ينفعه أو ي�ûه
قدرة العقل إن الصالح وطريق الفساد. يستقل عن الwع باإلدراك الZمل لطريق 

البwي � معرفة ُمْطلَق ا�نافع وا�ضار أمٌر ثابت، ولكن القدرة � اإلدراك الZمل 
للمصالح وا�فاسد الwعية، بمعU الصالح ا�ي يؤدي إ  -قيق العبودية هللا تعا ، 

بدال من أن يكون  وا�فاسد ال¥ تؤدي إ  أن يكون اإلنسان عبدا لشهواته وأهوائه
� ذلك واقع البw ا�ين يس¤ أغلبُُهم �  .عبدا هللا تعا ، أمٌر غ¤ �كن 

�
ويدل

طريق ا�وى والضالل. وأسباب عدم قدرة العقل البwي � االستقالل بمعرفة 
ا�صالح وا�فاسد بمعناها الw´ عديدة، منها: أن عقل اإلنسان ال يكون ُ�ر°ًدا 

شوائب، بل يتش�° حسب ا�عارف ال¥ يتلقاها صاحبُه، ويتأثر باÇيئة خالصا من ال
ال¥ ينشأ فيها. فالعقل ا�ي ينشأ � بيئة صاmة مشب°عة باألفZر السليمة والقّيم 
السامية ينشأ � الغالب � ذلك، والعقل ا�ي ينشأ � بيئة فاسدة مشبّعة باألفZر 

� العادة بذلك. ومنها: أن اإلنسان ليس عقال خالصا، بل الّضالة والقيّم ا½نيئة يتأثّر 
فيه جانب الشهوة ال¥ ينشأ عنها ا�وى ا�ي كث¤ا ما يط: � العقل ويس¤ بصاحبه 

 جن  يم ىم ممُّ�: ذلك � قوó تعا بkّ اهللا وقد  ،� طريق الضالل والفساد
اÇقرة: [ َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن

åá�[:سم � ما ال تصل إ]ه  . ومنهاmا � ó دود ا�دارك، وال قدرةÁ أن عقل اإلنسان
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§ها العوامل مدار�ه، مثل أمور الغيب وواجبات اإلنسان ³اه خالقه عز وجل. هذه 
 
ً
للwع � أمور الصالح والفساد ومهتديا به. وال يعÕ قوgا بأن  ³عل العقل تابعا

العقل، بل يعÕ ذلك االستغالل الZمل للعقل  العقل تابع للwع القول بإلغاء دور
ف  ف و¿ب�ط؛ ألن االكتفاء بالعقل فيما هو خارج عن نطاق قدرته تعس� دون تعس�

 
ً
  و¿ب�ط، و�ث¤ا

ً
للعقل �رد اتباع للهوى و¿ب�ط �  ما يكون ما يدعيه اإلنسان إعماال

  ُمْهلكة.ـالشهوات ال

 
ً
فإننا  ؛ أمرين: أحدهما: تو�يد ا�قصد الw´: االستقراء يفيد �: االستقراءرابعا

 
ً
mكم f´، وÙن ذلك االستخالص ظنيúا، ثم رأينا هذا  إذا استخلصنا مقصدا

  ...ا�قصد نفسه � ُحكم آخر، و¼ ُحكم ثالث، وهكذا
ً
 ،قوي الظن بكونه مقصدا

.kوقد يصل ذلك الظن إ  مرتبة ا]ق  

U كون مقصد من ا�قاصد الwعية وا®ا: استخالص ا�قاصد العامة، بمع
ا � أحZم الwيعة، حيث يتبg °kا  úمÉ ُشيُوع هذا ا�قصد � باالستقراء مقصدا

وذلك مثل مقصد -قيق العبودية، ومقصد -قيق العدل، ومقصد  .أحZم الwيعة
هو  ا�سلمk، ومقصد ايس¤ � التwيع. وهذا � الواقع ب³kن�ب ال/اع واËصام 

ا�دف األساس من االستقراء، ألن االستقراء � أصله ال يهدف إ  الكشف عن 
هو تَتَب�ٌع لألحZم ا¦زئية، ولن يكون هناك استقراٌء أصًال إذا لم بل حكم جز-، 

تكوين القوانk ال�ية ال¥ االستقراء هو  تكن األحZم ا¦زئية معروفة. فهدف
إن لم نكن نعرف مقاصد األحZم ا¦زئية فماذا نستقرئ؟ و¯ذا  ،م فيها ا¦زئياتُظ تَ نْ تُ 

 بعد معرفة ا�قاصد ا¦زئية ال¥ يُكَشف عنها بطريق 
ّ
االستقراء ال �صل أصال إال

اgص ال:يح أو اإليماء وانبيه أو ا�ناسبة، ثم يأî بعد ذلك االستقراء ا�ي هو تتب�ع 
  ا¦زئيات إلثبات مقصد ; أو Éم.

ألنه  ؛ابن Éشور االستقراء ضمن ُطرق إثبات ا�قاصد، وجَعلَُه أعَظَمهاقد أدرج ل
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¾ن يهدف من عمله إ  إثبات ا�قاصد العامة للمعامالت واآلداب الwعية، و�لك 
بدأ باالستقراء وجعله قبل  ، حيثجاءت الطرق ال¥ ذكرها متناسبة مع هذا ا�دف

ال يكون إال فهو ص � إفادة العموم؛ أقوى من ظواهر اgصو هاgصوص الwعية، ألن
بعد تتب�ع جزئيات كث¤ة يتوصل منها إ  تكوين القوانk العامة واستخالص 
ح به اgصوص فقد ينّص � العموم، وقد يكون داال � ا�قصد  ال�يات. أما ما تُ:�

  بإطالق دون ت:يح بعمومه. 

طاب الw´ وليس اصد اËأما الشاطF فZن يتحدث عن طرق اعر�ف � مق
 .�لك لم يذكره ضمن ما ذكره من ا¦هات ال¥ تعرف بها ا�قاصد ؛االستقراء منها

إلثبات العمومات وال�يات، وللر>  ا�وافقاتاستعمله كث¤ا � كتابه ولكنه 
االستدالل � حجية � باالستدالل من مرتبة الظن إ  مرتبة القطع مثل ما فعل 

ز � االستدالل � ذلك ب ، حيثاإل�اع
°
�استقراء األدلة الظنية الواردة � حجية ر

  اإل�اع، وسماه اواتر ا�عنوي. 

 
ً
بعد بيان هذه الطرق ال¥ يتوصل بها إ  اعرف � مقاصد الwيعة ، ختاما

بنوعيها، يتبkّ أن ما Éبه بعض ا�عا·ين � األصو]k من عدم عنايتهم باmديث 
ُ عن طرق  م � الكشف دَ خْ تَ سْ الكشف عن ا�قاصد الwعية غ¤ صحيح، بل �يع ما ي

مقاصد األحZم الwعية، يرجع إ  ما  معن ا�قاصد، سواء مقاصد اËطاب الw´ أ
إ  ذلك الظن هو قصوٌر � هؤالء ا�عا·ين  هو مذكور عند األصو]k. وا�ي دفع

k لم يستعملوا مصطلح ا�قاصد ُمراد األصو]k، حيث إن األصو] همإدراك
مة. ،والعلة ،اmُْكم ات:واستخدموا بدال من ذلك مصطلح

ْ
  واmِك
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  املبحث الثالث: مرتبة املقاصد املستخلصة

منها ما هو منصوص ا�ستخلصة بالطرق السابق ذكرها  مقاصد األحZم الwعية
د فهم �ر° هو  منها مات إ]ه بعض اgصوص الwعية، وشارأو أ ،عليه بش� ·يح

ي الظن بصحة قو� واالستنباط إما أن يكون قائما � أمارات تُ  ون.استنبطه اÇاحث
قد يكون و، س متkا� �رد ¿مk ال يقوم � أس اكون قائميذلك االستنباط، أو 

وبناء � ذلك ينقسم ما يستنبطه . أصال معلومات أو تصورات خاطئة� قائما 
  ثالث مراتب: قطعية وظنية ووهمية. الشخص من مقاصد إ 

القرآن الكريم، أو ·ّحت بها حت بها نصوص : ì ال¥ ·ّ ا�قاصد القطعية
، أو قامت � استقراء سليم األحاديث اgبوية ا®ابتة ودعمتها شهادة ال�يات القرآنية

ألن  ؛ظنيةتلك اgصوص � أصلها �جموعة من اgصوص الwعية حò لو ¾نت 
  يرفع دالها إ  مرتبة القطع أو قريب منه. قراء االست

  ّٰ  ُّ�فقد جاء ا:يح به � قوó تعا :  هللا تعا ، ومثال ذلك -قيق العبودية

 – �ùا�اريات: [ َّ نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ù�[  ì ياةmأن رسالة اإلنسان � هذه ا �، وتظافرت اgصوص الwعية ال¥ تنص 
  ق العبودية هللا تعا .-قي

ومن ا�قاصد القطعية لألحZم الwعية -قيق العدل، وقد تظافرت � ذلك 
 حم جم يل ىل مل خل ُّ�اgصوص الwعية، منها: قوó تعا : 

 نب مب زب رب ُّ�، وقوó تعا :  ]åùاmديد: [ َّ حنجن يم ىم مم  خم
 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّ�، وقوó تعا :  ]��اgحل: [ َّ يب  ىب

 َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�، وقوó تعا :  ]÷ùالنساء: [
 مظ حطمض خض حض  جض  ُّ�، وقوó تعا :  ]áçùالنساء: [ َّ ينىن من خن حن

األعراف: [ َّ خك حك جك مق حقمف خف حف جف  مغ جغ مع جع
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å�[  : فقال تعا ،kمع الظا� òمئ خئ حئ ُّ�، وقد أمر اهللا عز وجل بالعدل ح 
 مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ
  . ]÷ا�ائدة: [ َّ خض حض جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ

 عليها استقراء اgصوص واألحZم الwعية أن 
ّ

ومن ا�قاصد القطعية ال¥ دل
الwيعة وُِضَعت حقيق مصالح العباد ودرء ا�فاسد عنهم. قال الشاطF: "وا�عتمد 

ِضَعت �صالح العباد استقراء ال ينازع فيه إنما هو أنا استقرينا من الwيعة أنها وُ 
  ثم ذكر بعضا من األدلة الwعية ال¥ تدل � ذلك. )á(الرازي وال غ¤ه..."

ومن ا�قاصد القطعية لألحZم الwعية دفع الûر ورفعه قدر اإلمZن، وقد وردت 
نصوص fعية كث¤ة باg© عن الûر، و�لك قرر الشاطF أن اg© عن الûر 
ار مبثوث منعه � الwيعة §ها، � وقائع جزئيات،  َ �ûر وال َ °û، "ألن ال�أصل قط

  )å(وقواعد §يات..."

 kا�سلم kرابطة األخوة ب �ومن ا�قاصد القطعية لألحZم الwعية اmفاظ 
 مم ُّ�قدر اإلمZن، و�لك جاء اg© عما يُفسد تلك الرابطة، ومن ذلك قوó تعا : 

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن
 جخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ
 مم خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ
 خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خنحن جن
 ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

 يثىث نث مث زث رثيت  ىت نت مت زت رت ُّ�، وقوó تعا :  ]áå – �اmجرات: [
 ": ملسو هيلع هللا ىلص. وقال ]ùçاإلÓاء: [ َّ مك لك اك  يق ىق يف ىف

َ
َاَسُدوا، ال

َ
-  

َ
 َوال
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  َينَاَجُشوا،
َ

  َيبَاَغُضوا، َوال
َ

  تََدابَُروا، َوال
َ

 اهللاِ  ِعبَادَ  َوُ�ونُوا َنْعٍض، َنيْعِ  َ�َ  َنْعُضُكمْ  يَِبعْ  َوال
ُمْسِلمُ  .إِْخَوانًا

ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلِم، أ

ْ
  ال

َ
  َفْظِلُمهُ  ال

َ
ُ، َوال

ُ
óُْذæَ  

َ
  َويُِش¤ُ  "َهاُهنَا ا°ْقَوى .َ�ِْقُرهُ  َوال

َ
 إِ 

َث  َصْدرِهِ 
َ

اٍت  ثَال �  ِمنَ  اْمِرئٍ  Ãَِْسِب " َمر° °wنْ  ال
َ
َخاهُ  َ�ِْقرَ  أ

َ
ُمْسِلمَ  أ

ْ
ُمْسِلمِ  �Àُ  .ال

ْ
�َ  الَ 

ُمْسِلمِ 
ْ
ُ،َومَ  َدُمُه، :َحَرامٌ  ال

ُ
óوَِعرُْضهُ  ا".)á( 

ومن مقاصد اËطاب الw´ القطعية إÆاب الصالة والصيام والزÙة واmج، 
و-ريم الwك والظلم وعقوق الوا½ين وfب اËمر وا�يâ والربا، وغ¤ها من 

  الواجبات وا�حرمات ا®ابتة بنص القرآن الكريم.

تبة القطع ايس¤ ورفع ومن مقاصد الشارع � منهج التwيع ال¥ ì � مر
اmرج، فقد دلت � ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة اgبوية، وسيأî اإلشارة إ  

  بعضها عند اmديث عن مقاصد الشارع ا�تعلقة بمنهج التwيع.

الظنية يكون من جهتk: إحداهما: من حيث ا�قاصد اgظر � : ا�قاصد الظنية
ق ا�قصد القط� � الوا قع، وا®ا: من حيث استخالص ا�قاصد من اgصوص -ق�

  الwعية. 

أما ا¦هة األوí، فإن ا�قاصد القطعية إنما تكون قطعيتها من حيث اإل�ال، أما 
ُقها � الواقع فإنها ال تكون دائما قطعية، بل تكون أحيانا ظنية.  من حيث -ق�

ألحZم ا¦زئية قد يكون فتحقيق العدل مقصد قط� � ا¦ملة، ولكن -ققه � ا
قطعيا � بعض اmاالت ال¥ يكون فيها اmكم جليا، وقد يكون ظنيا � اmاالت 
ال¥ Æتهد فيها اmاكم ويتحرى العدل، ولكنه قد يكون Îطئا � حكمه. ودفع 
الûر مقصد قط� � ا¦ملة، ولكن هناك حاالت يلتبس فيها اgفع بالûر 

ûتلف فيها تقدير الæو 
ً
. ورÉية ا�صالح الwعية أصل ر فيكون اmكم فيها ظنيا

 
ً
ما تكون خاضعة للتقدير وا�وازنة فيكون -قيق ا�بدأ  قط�، ولكن ا�صالح كث¤ا

 
ً
  � آحاد ا�سائل أحيانا

ً
  قطعيا

ً
  وأحيانا

ً
  .أخرى ظنيا
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وأما ا¦هة ا®انية، فإن ا�قاصد ال¥ ال تؤخذ من نصوص fعية ·�ة أو 
ءات صحيحة تكون Éدة ظنية، وقد يقوى الظن فيها ويضعف حسب درجة استقرا

  خفاء ا�عU � نصوص الشارع وت:فاته، وحسب قوة القرائن اmافة بها وضعفها. 

ì ما يتوهم بعض اgاس كونه مقصدا fعيا، وهو � اmقيقة : ا�قاصد الوهمية
سوء فهم gصوص  ليس مقصدا من مقاصد الwيعة. ويكون ذلك نا³ا إما عن

الwع اmكيم، أو عن خطأ � ت/يل مقصد من ا�قاصد الwعية � الوقائع ا¦زئية، 
أو اتباÉ لألهواء وال/Éت الطائفية وا�ذهبية ال¥ يلجأ أصحابها إ  اأويل اÇعيد 
للنصوص الwعية من أجل إحالل صبغة ا�قاصد الwعية � مقاصدهم ونزÉتهم 

ال¥ أو نا³ا عن اËطأ � تقدير ا�صلحة الwعية ويكون ذلك � األمور "الطائفية، 
 ّé أمله ... و¯ما لكون الصالح ؛ إما Ëفاء éّ يُتخي°ل فيها صالٌح وخٌ¤ وهو عند ا

   )á(."مغمورا بفساد

ومثال اوهم اgاتج عن اËطأ � ت/يل ا�قاصد الwعية � الوقائع ا¦زئية 
تسهيل رجوع ا�رأة ا�طلقة طالقا بائنا إ  زوجها من خالل نكاح االعتقاد أن 

احليل مقصوٌد للشارع �ا فيه من حفظ لألÓة. إن حفظ األÓة بدوام العwة 
مقصد ثابت، ولكن الزعم بأن نكاح  -وما � ذلك من حفظ لألبناء- الزوجية 

 -احليل �قق هذا ا�قصد 
ً
شارع لم يعت¹ه، ولو أراد �رد توهم؛ ألن ال -فيكون جائزا

الشارع أن يعت¹ه �ا حّدد الطالق الرج� بطلقتk ول�ك اÇاب مفتوحا لِلَم� َشْمل 
األÓة مهما ¾ن عدد الطلقات. وقد حدد الwع الطالق الرج� باثنتk لردع 
األزواج عن االعب بمص¤ الزوجة واألÓة من خالل حقهم � إيقاع الطالق، فإذا 

بتجويز نكاح احليل ¾ن ذلك هدما �قصد الردع ولم يعد حديد الطالق قلنا 
أثر. والواقع أن -ديد الطالق وا�نع من نكاح احليل ا�ي هو ُمكم�ل ó هما 
الكفيالن Ãفظ األÓة وتعليم الزوج ا�سؤو]ة الزوجية. أما القول بتجويز نكاح 

kحليل فهو تشجيع لألزواج غ¤ ا�سؤول� االستمرار � تالعبهم بمص¤ األÓة  ا
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ل �م 
�
من خالل إساءة استخدام حق اطليق؛ ألنهم يعلمون أنهم سيجدون من ُ�ل

  الرجوع إ  زوجاتهم.

ومن أمثلة اوهم اgاتج عن اËطأ � تطبيق ا�قاصد الwعية، س� بعض 
نمية االقتصادية وايس¤ ا�عا·ين إ  ³ويز الربا ا�وجود � اÇنوك Ãجة -قيق ا

� اgاس. إن -قيق انمية االقتصادية مقصد f´، ولكنه ال يستلزم اعامل 
بالربا، بل يمكن -قيقه با�عامالت ا�wوعة. وايس¤ � اgاس مقصد مwوع، 

س ولكنه ال يتحقق بإباحة اعامل بالربا، بل اعامل بالربا هو طريق اعس¤ � اgا
  بإغراقهم � ا�زيد من ا½يون واست/اف مواردهم � دفع الفوائد الربوية.

م اgاتج عن األهواء الطائفية زعم الشيعة بأن من مقاصد الشارع  ومن أمثلة اوه�
ح: اËالفة � = بن أ( طالب وذريته. لقد ابتدع عبد اهللا بن سبأ فكرة وصاية 

ثم وجدت طريقها إ  الفكر  )á(ثرا بالفكر ا]هودي،= بن أ( طالب ر� اهللا عنه تأ
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الشي�. وبناء � تلك الفكرة انطلق الشيعة إ  تأويل اgصوص الwعية ا®ابتة 
تأويال بعيدا �حاولة إثبات هذا ا�قصد، واتهام الصحابة ر� اهللا عنهم بإخفاء 

  عيم ما توهموه.اgصوص ال¥ تدل � هذا ا�قصد، والقيام بوضع نصوص أخرى د

اmكيم ال�مذي �  هلومات خاطئة ما ذكرعاوهمات القائمة � مومن أمثلة 
مه أن مصدر عند اmديث عن ا�قصد من -ريم ا½م، بناء � توه�  إثبات العللكتابه 

فإن ا�عدة منها أصل ا½م، "ا½م هو ا�عدة ومنها يتوزع ا½م � ا¦سم، حيث يقول: 
من الشجرة، فمن  ملسو هيلع هللا ىلصوجد السبيل إ]ها يوم أكل آدم  ]يعÕ الشيطان[دو وذلك أن الع

مستقره Æري ا½م � العروق، فأينما ظهر وسال وجب الوضوء ... وتلك رجاسة 
  )á("الكفر.

تمي� ما هو مقصد حقي  ا�قاصد إ  قطعية وظنية ووهمية هو فائدة تقسيم إن 
الوهم منه إ  الظن ا�قبول، كون أقرب إ  يا هو �رد ¿مk �العمل � وفقه  يصحّ 

يكون أساسا أن نسب إ  الشارع أو فيب+ �رد ¿مk من صاحبه ال يصلح أن يُ 
وينبý ا°نب�ه إ  أن كث¤ا �ا æوض فيه اÇاحثون من تفاصيل مقاصد  للعمل.

لتâع � العبادات هو من الظنون ا�تأثرة بالفهم الشخ<، وينبý عدم ا�جازفة با
  نسبتها إ  الشارع.
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  الفصل الرابع
  فائدة معرفة مقاصد الشريعة

  املبحث األول

  منهج التشريعمقاصد الشارع يف فائدة معرفة مقاصد اخلطاب الشرعي و 

  :: فائدة معرفة مقاصد اخلطاب الشرعيأوًال

 ì ´wطاب الËن مقاصد اÉوgعية وجوهُرها، أما اwأساس ا�قاصد ال
من ا�قاصد (مقاصد األحZم الwعية ومقاصد الشارع � منهج التwيع)  اآلخران

فهما مكم�الن �ذا اgوع وخادمان ó. إن معرفة مقاصد اËطاب الì ´w معرفة 
ُمراد الشارع من اgصوص الwعية ال¥ تمث�ل حلقة الوصل بk اهللا عز وجل 

فُنا Ãقائق الكون وا فُنا برسانا � هذه واإلنسان؛ ف© ال¥ تُعر� mياة، وì ال¥ تُعر�
اmياة، وì ال¥ ترشدنا إ  سبيل الصالح � ا½نيا واgجاة � اآلخرة، وì ال¥ -دد 
ف بها اإلنسان � هذه اmياة. ومن خال�ا يعرف 

�
gا اZ]ف الwعية ال¥ ُ§

 ُ�ُه، ويعرف أحZم العبادات اإلنسان ما هو مطلوٌب منه فعلُُه، وما هو مطلوٌب منه تر
وا�عامالت والعادات و�يع ما يتعلق بشؤون حياته. ومعرفة هذا اgوع من ا�قاصد 

  هو موضوع العلوم الwعية األساسية: الفقه وأصول الفقه وافس¤ وfح اmديث. 

  :: فائدة معرفة مقاصد الشارع يف منهج التشريعاثانًي

  تفيد من جانبR: ت�يع معرفة مقاصد الشارع � منهج ال

تعريف اإلنسان بمنهج اإلسالم � التwيع واألسس ال¥ يقوم عليها  أحدهما:
  ذلك التwيع، وهو ما يُع¹° عنه بفلسفة التwيع اإلسال�. 

بمقاصد  ته� عملية االجتهاد، حيث إن معرف ل ا�رشد للمجتهدمث� تُ أنها  وا*ا(:
و�لك جعل الشاطF من  ؛� منهج االجتهادها يل±م ب الشارع � منهج التwيع ³عله



 ١٠٢  

ن من استنباط األحZم � fوط ا�جتهد ا�عرفة اامة بمقاصد الwيعة، وامك� 
معرفة ا�جتهد أن من مقاصد الشارع � منهج التwيع السماحة مثال، ضوئها. ف

wيس¤ وأوُْجِهِه ا�عت¹ة � اليعة، و�ذلك إدراكه أن من وايس¤، ومعرفته Ãدود ا
 �مقاصد الشارع � منهج التwيع مراÉة مآالت األحZم � مستوى اجريد و

عله يرا´ تلك السمات � ما يصدره من أحZم ³مستوى اطبيق العم�، §ها 
  للحوادث ا�ستجدة.

ال و ،ئيةم ا¦زهذا اgوع من ا�قاصد ال يصلح عليل األحZينبý انبيه � أن و
ليس مقصدا من  -مثال-فايس¤  واستنباط األحZم. ا¿اذه أساسا للقياسيمكن 

ة لتwيع تلك األحZم، إنما هو خاصية من 
°
مقاصد األحZم الwعية، وليس ِعل

خص، ميع األحZم الwعية، وليس مقصورا � الر� ¦ ةُ مَ سِ هو وخصائص التwيع، 
، وليس و¯نما ال�خيص مرتبة ثانية من  ٌâُْيعة �يُعها يwم الZيس¤. فأحمراتب ا

فيها حرٌج � اgاس � أحوا�م العادية، ولكن قد يطرأ Çعض اgاس حاالت خاصة 
من الضعف Ãيث تص¤ األحZم العادية بالنسبة �م شاقة، ف�فع الwيعة مرتبة 

ألصلية: إما إ  بَدٍل هو ايس¤ � حقهم صل بها إ  ال�خيص � األحZم الwعية ا
الفطر � رمضان مع و ،أيâَْ منها، كما هو اmال � ايمم والق: وا¦مع � الصالة

للمسافر وا�ريض، أو إ  غ¤ بَدٍل إذا وصل الشخص مرتبة العجز عن القيام القضاء 
 �ريض بمرض ُمزمن يعجز معهاالصوم للشيخ الفا وترك بالفعل، كما هو اmال � 

ا�ي �صل بال�خيص ليس هو تبديل ا�قصد من إن عن الصوم بصورة دائمة. 
هو ا�ي �صل اmكم الw´ ]صبح ا�قصد من الفعل ا¦ديد هو ايس¤، و¯نما 

 تغي¤ ا�يف بتخفيٍف كما هو � ق: الصالة، أو بتغي¤ الوقت كما هو � الصيام
�قصد من الصالة ا�قصورة أو الصيام � ويب+ ا للمسافر وا�ريض بمرض غ¤ مزمن.

غ¤ شهر رمضان هو نفسه ا�قصد من الصالة اامة والصيام � شهر رمضان. و¼ 
م � حال الûورة يكون ا�قصد من الفعل ا¦ديد هو  ال�خيص بإباحة أكل ا�حر°

  حفظ اgفس وليس ايس¤، و¯نما ايس¤ ِسـَمٌة من سمات التwيع. 
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  ث الثايناملبح 

  فائدة معرفة مقاصد األحكام الشرعية 

ه � ا½ينهو معرفة مقاصد األحZم الwعية ا�دف األساس من  ه �  .افق� وافق�
ا½ين يعطي لصاحبه القدرة � ُحسن اعامل مع اgصوص الwعية � االستنباط 

ة � العنا· فوائد اعّرف � مقاصد األحZم الwعيويمكن تلخيص وا/يل. 
  اآلتية:

  :الّتفقُّه يف الدين وُحْسُن االلتزام به -١

ص � نصوص القرآن الكريم والسنة اgبوية و?م  إن ا�ي يطيل اgظر ا�تفح�
فحول العلماء يتكون ½يه فهم عميق �نهج اإلسالم � تwيع األحZم (أي مقاصد 

امعة لطائفة من األحZم أم الشارع � تwيع األحZم سواء � ذلك ا�قاصد ا¦
ا�قاصد ا�تعلقة 'صوص À حكم من األحZم)، وذلك الفهم يعطيه قدرة � ُحْسن 
استنباط أحZم ا�ستجدات الفقهية. وهذا ا�ي عناه الشاطF عندما اش�ط � من 

فهُم مقاصد الwيعة � كما�ا، وا®ا: امّكن يتصدى لالجتهاد أمرين: أحدهما: 
  االستنباط بناء � فهمه فيها. من

كما أن معرفة مقاصد األحZم الwعية يعÕ اعرف � حكمة اهللا تعا  � ما 
fعه من أحZم. ومعرفة تلك اmِكم واألÓار يزيد � قوة إيمان اإلنسان بعظمة 
تلك الwيعة وأهميتها نظيم شؤون اgاس و-قيق السعادة �م � ا½نيا واآلخرة. 

ته � اإلل±ام بتلك الwائع، و تلك القوة اإليمانية تقو�ي من عزيمة صاحبها وِهم°
واإلقبال عليها، واإلتيان بها � وجهها الصحيح، وتبعث � نفسه الراحة واالطمئنان. 
فمثال إذا عرف اإلنسان أن من مقاصد الصوم تعليم اقوى ال¥ ì تو>� ا�حرمات 

م الص¹، والشعور Ãال الفقراء، و¯راحة ا¦هاز ا�ضÝ بمعU اجتنابها، وتعلي
 ó ق�ق

ُ
ص من الرواسب والسموم، صام � الطريقة ال¥ -

�
ومساعدة ا¦سم � اخل
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تلك ا�قاصد، فكّف جوارحه عن ا�حرمات، وبدل من ماó إلطعام الفقراء، ولم يُرهق 
ب ]ل رمضان نهارا فيقضيه � جهازه ا�ضÝ � الليل با½سوم واmلويات، ولم يقل

األكل والسهر، ونهارَُه ]ال فيقضيه � اgوم واالر¿اء. وهكذا األمر � الصالة والزÙة 
واmج وسائر العبادات، و¼ الزواج والطالق، والعقوبات، وا:فات ا�ا]ة، وغ¤ها 

  من ا�عامالت والعادات.

  :ملتعارضةاالستعانة ا يف الترجيح بني األحكام ا -٢

من موضوÉت اÇحث � مقاصد الwيعة مراتب ا�صالح وا�فاسد، سواء من 
أم  ،خالل معيار ا�راتب ا®الث للمصلحة: الûوريات، واmاجيات، واحسينيات

من خالل معيار ترتيب ال�يات اËمسة: حفظ ا½ين، واgفس، والعقل، والنسل، 
. ومعرفة هذه ا�عاي¤ � 
ية الفائدة للفقيه وا�ال، أو من خالل غ¤ها من ا�عاي¤

  لل�جيح بk ا�صالح وا�فاسد � حال تعارضها.

 
ً
باعارض وال�جيح ادقيق � األحاديث اgبوية ال¥ يكون  و�ا يتعلق أيضا

ظاهرها معارضة مقصد من ا�قاصد العامة للwيعة. والقاعدة العامة أن الفقيه ال 
�ها، و¯ذا وجد حديثا معارضا �ا هو ثابت ت�  األحاديث ال¥ ثبت صحَ يبÕ األحZم إال 

ادقيق � صحة من من ا�قاصد العامة للwيعة، فإن هذا يكون مدÉة إ  مزيد 
عم اgظر � معناه، وأن يفتش عن نْ ه، فع@ الفقيه أن فُ تُ فإذا ثبتت صح°  )á(اmديث.

 والسياق ا�ي صدر فيه أسباب وروده 
°
ه يظفر بما يعينه � حّل ذلك اعارض، لعل

  فيحمله � معU يتوافق مع ا�قاصد العامة لألحZم الwعية.

  :توجيه احلكم الشرعي -٣

األمر � اgصوص الwعية تصلح إلثبات الوجوب كما تصلح إلثبات  ةصيغ
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كون تصلح أن تكون للتحريم كما تصلح أن تاg© صيغة اgدب. و�ذلك 
الفقيه ينظر � ذا لم يكن اgص ·�ا � أحد تلك األحZم، فإن للكراهة. و¯

�ا يفيد � توجيه القرائن ا�تعلقة بذلك اgص حديد مرتبة اmكم ا�راد منه. و
إذا ¾ن الشارع قد خاصة  ،ا�قصد من ذلك األمر أو اg© اmكم الw´ معرفةُ 

من الصحابة إ  ا�قصد ا�ي فهموه من أو قد أشار بعض الرواة  أو نب°ه إ]ه، نّص عليه
.©gمالبسات األمر أو ا  

ومن أمثلة ذلك اg© عن كراء األرض؛ فقد وردت أحاديث � اg© عنه، منها 
 )á(ن« عن كراء ا�زارع." ملسو هيلع هللا ىلصحديث رافع بن خديج ر� اهللا عنه: "أن رسول اهللا 

فقالوا: نؤاجرها با®لث  أرضk، وحديث جابر ر� اهللا عنه قال: "¾نت لرجال فضوُل 
 Fgصف، فقال اgرعها، أو ]منحها أخاه، فإن : ملسو هيلع هللا ىلصوالربع وا�من ¾نت ó أرض فل

  )å(أب فليمسك أرضه."

وجاءت روايات أخرى فيها إشارة إ  ا�قصد من ذلك اg©، منها ما روي عن رافع 
ا نكري األرض بن خديج ر� اهللا عنه أنه قال: "كنا أكv أهل ا�دينة مزدرÉ، كن

َ َص د األرض. قال: فمما يُ  لسي� س�° باgاحية منها مُ  اب َص م األرض، و�ا يُ لَ سْ اب ذلك وت
 َ - فهذه الرواية  )ç(ق فلم يكن يومئذ."هينا. وأما ا�هب والورِ م ذلك، فنُ لَ سْ األرض وي

ر تش¤ إ  أن ا�قصد من اg© هو دفع الغر - وما ورد � معناها من الروايات األخرى
وا�خاطرة اmاصلk من كراء األرض � هذه الصفة. وبناء � هذا ا�قصد ذهب 
سالم بن عبد اهللا بن عمر، وعروة بن الزب¤، وسعيد بن ا�سيب، ومالك بن أنس إ  أن 

  )ü(اÎ ©gصوص بهذه الصفة، أما كراؤها با�هب والفضة فإنه جائز.
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اصد اg©، وهو تنف¤ الصحابة من كما أشارت رواية أخرى إ  مقصد آخر من مق
كراء األرض وترغيبهم � مواساة بعضهم بعضا � تلك الظروف االقتصادية الصعبة. 

عن أمر ¾ن بنا  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج اÇخاري عن رافع بن خديج أنه قال: "لقد نهانا رسول اهللا 
 Fgَه عنه، لم َفنْ  ملسو هيلع هللا ىلصرافقا...". كما روي عن ابن عباس ر� اهللا عنهما أنه قال: "إن ا

فمعرفة هذا  )á(ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خ¤ ó من أن يأخذ شيئا معلوما."
  ا�قصد تدل � أن اg© لم يكن للتحريم.

ذلك أيضا ما فهمه الصحا( ا¦ليل جابر بن عبد اهللا من أن اg© عن  ةثلن أموم
، وليس احريم بيع ا®مار قبل بدو صالحها ¾ن القصد منه اإلشارة � الصحابة

ا�طلق �لك اÇيع. فµ صحيح اÇخاري عن زيد بن ثابت ر� اهللا عنه قال: ¾ن 
يبتاعون ا®مار فإذ جذ° اgاس وحû تقاضيهم قال  ملسو هيلع هللا ىلصاgاس � عهد رسول اهللا 

مان، أصابه ُمراض، أصابه قُشام  ون Éهات–ا�بتاع: إنه أصاب ا®مر ا½�  - بها �تج�
 يبدو حò تتبايعوا فال ال فإما: ذلك � اËصومة عنده كvت �ا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال

فمعرفة القصد من اg© هنا  å(å(صومتهم."خ لكvة بها يش¤ ¾�شورة ا®مر، صالح
تدل � أن ا�راد من اg© ليس احريم ا�طلق، ولكن ³ن�ب ا�عامالت ال¥ 

Üصومة، فإذا انتËيكون فيها الغرر وتؤدي إ  ا .©gذلك زال ا  

  :مراعاة مقاصد الشارع يف حتقيق املناط اخلاص للحكم -٤

من ا�علوم أن ا�قصود من fع األحZم ونصب األدلة الwعية عليها هو ت/يل 
� حسبها، kأفعال ا��ف)ç(  مZواألصل � ما ¾ن يتّ/ل � القرآن الكريم من األح
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فعال (وهو ما سماه الشاطF اقتضاء األدلة العموُم واجريد، أي اعلق Ãنس األ
� ا�حّل مع  ©gم قبل طروء العوارض)، أما كيفية إيقاع األمر أو اZاألص� لألح

فإنه  )á(اعتبار اوابع واإلضافات (وهو ما اصطلح عليه الشاطF باالقتضاء اب�)
ذلك اÇيان غ¤  ولكن .ه � زمن التwيع باÇيان اgبوي الwيف¾ن �صل بيانُ 

ص ق ا�جر° ذ ¦ميع مناطات األحZم، و�لك فإن ت/يل ا�طلَ فِ ستنْ مُ  د � ا�عk° ا�شخ°
بعد زمن التwيع �تاج إ  نوع اجتهاد ونظر، وهو ما سماه الشاطF اجتهاد -قيق 

 :Éم وقد جعله � نوعå( :k(ا�ناط، وقال عنه إنه باق بقاء ا�يف إ  يوم القيامة.
وا�راد منه أن ا�جتهد أو ا�ف¥ "�مل � Àّ  :وهو ا�ي يرجع إ  األنواع، وخاص

نفس من أحZم اgصوص ما يليق بها، بناء � أن ذلك هو ا�قصود الw´ � تل � 
  وهو مرادنا بتحقيق ا�ناط � هذا ا�قام. )ç(اZ]ف"،

األحZم ا�جر°دة � مناطاتها اmقيقية إ  ُحْسن ت/يل  اmاصل أن الشارع قاصدٌ 
ق مقاصدها. فحُ  -قيق  نُ سْ � الواقع العم� حò ُيثْمر تلك األحZم فوائدها و-ق�

وحò يتحقق من مقاصد الشارع، ألنه يؤدي إ  -قيق مقاصد األحZم.  ا�ناط مقصدٌ 
 � ýقيقية ينبmمناطاتها ا �ا�جتهد أن ينظر � مقصد الشارع � ت/يل األحZم 

ا�قصد من اmكم الw´ ا�ي هو بصدد ت/يله � واقعة أو شخص ما، ثم ينظر � 
 ؟تلك اmال هل ì ُمطابِقة �لك اmكم وداخلة � نطاقه أم أنها Áّل ترخ�ص أو استثناء

فإذا تبó °k مطابقة ا�قصد من اmكم أو ì أوí با½خول -ت حكم آخر غ¤ هذا؟ 
للواقعة أmقها به، أما إذا تبó °k عدم ا�وافقة، فإنه ينبý عليه تدقيق اgظر � حال 
ص أو استثناء، أو ربما  تلك الواقعة، فربما ¾ن الشارع قد أفاد ما Æعلها Áّل ترخ�

  ¾نت داخلة -ت حكم آخر غ¤ هذا ا�ي هو Áل ا/يل. 
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� سهم ا�ؤلفة قلوبهم. عنه � اهللا ومن أمثلة ذلك ما فعله عمر بن اËطاب ر
وزع وليس من الواجب أن تُ  ،القرآن الكريم جعل ا�ؤلفة قلوبهم من مصارف الزÙةف

 kة بÙاستحقاق ½فعها.الز À � يع مصارفها�)á(  ع القرآن الكريم إعطاء لقدf
هم، وقد ¾ن  ل�w الزÙة للمؤلفة قلوبهم تليينا لقلوبهم وتقريبا �ا إ  اإلسالم أو إتقاءً 

فلما جاء زمن عمر، وقد دخل اgاس � دين  .ملسو هيلع هللا ىلصهذا ا�قصد متحققا � زمن الرسول 
وألصحابه شو�ة قوية -Ý �يع  ،ةاهللا أفواجا وأصبحت دÉئم ا½ين واضحة مستقر° 

فقرر عمر بن اËطاب عدم إعطائهم  ،من أوى إ]ه، لم يعد مناط ذلك اmكم متحققا
Ãرمان  لم يقرر عدم ت/يل اmكم � الواقع إ  األبدعمر بن اËطاب  إن من الزÙة.

إذا فقط، ف تلك الظروفبل قرر عدم إعطائهم � ِمثْل ، ا�ؤلفة قلوبهم من الزÙة أبدا
-ّقق فيه مناط اmكم وا�قصد منه ُ·ف للمؤلفة قلوبهم نصيبهم من  َجّد ظرٌف 

  الزÙة.

Á ذلك ما فعله � الزواج من�فالقرآن أباح الزواج منهن  ؛صنات أهل الكتابو
kا�ؤمن �ولكن �ا رأى عمر  .كما أباح أكل طعامهم، ربما تأ]فا لقلوبهم وتوسيعا 

ما ينتج عنه من تعنيٍس بإÓافا � ذلك ا�باح وخà من سوء استخدامه بن اËطاب 
ادة من الكتابيات، وفتنٍة للمؤمنات، وخطر � أÓار ا½ولة وخططها إذا تزوج الق

-قق ½يه أن مناط اmكم ا�ي ي�تب عليه ا�قصد من إباحة هذا اgوع من الزواج 
.ó االت، فن« عن ذلك الزواج دون -ريمmلب تلك ا
ويب+  )å(غ¤ متحقق � 

 
ً
عند -قق مناطه بوجود حاجة أو éورة ملجئة، أو وجود  حكم اإلباحة جاريا
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١٠٩  

  لزواج.مصلحة راجحة � ذلك ا

مع غلمان mاطب بن أ( بلتعة حÓ kقوا ناقة فانتحروها حصل و�ذلك ما 
فع األمر إ  عمر بن اËطاب لم يقطع أيديهم، وقال لسيدهم: "لوال أ فلما رُ  ،وأكلوها

أظن أنكم ³يعونهم حò أن أحدهم أB ما حّرم اهللا لقطعت أيديهم، ولكن واهللا 
فكأن عمر  )á(امة توجعك" وغّرمه ضعف ثمن اgاقة.لC تر�تُُهم ألغرمنك فيهم غر

ولم  )å(هنا جعل éورة ا¦وع بم/لة اإلكراه ا�ي هو من مسقطات عقوبة الâقة،
  .تهتوفر بعض fوط إقاملم ت ، حيثيطبق حد الâقة عليهم لعدم وجود مناطه

  :مراعاة مقاصد الشريعة يف النظر إىل مآالت األفعال -٥

wكم الmظر فيما يؤول إ]ه ذلك ت/يل اgواقعة أو شخص يقت\ ا � ´
ا/يل. وأساس ذلك أن األحZم الwعية إنما جاءت حقيق صالح العباد بتحقيق 
م 

°
. ومن ا�سل °kطبي  ا�عا�صالح ودرء ا�فاسد � ا�ستويk اجريدي ا�طلق وا

سدة � ٌق �صلحة أو دافع �فبه ½ى أهل اإلسالم أن À حكم جاء به الwع Áُق� 
ص  ،ا�ستوى اجريدي ا�طلق بما -ولكن عند تلب�س ُحْكم ما بالواقع ا�شخ°

ف أحيانا -قيق ا�صلحة أو دفع ا�فسدة  -يع�يه من توابع و¯ضافات
°
مطلقا قد يتخل

أو � الغالب، بل قد يؤدي األمر إ  عكس ا�قصد الw´ من ذلك اmكم. و¯ذا 
األمر إ  ذلك وجب � ا�جتهد أن يعيد اgظر � ت/يل ذلك اmكم � تلك  صار

ة، ]صل إ  حكم آخر هو أ]ق بتلك اmال، وأكv -قيقا للمقصد  الواقعة ا�شخص°
فاعتبار مآالت األفعال ليس معناه  )ç(الw´. وهذا هو ا�ع¹° عنه باعتبار ا�آالت.

من الوقائع باجتهاد ا�جتهد بدعوى أن اmكم ال  تعطيل اmكم الw´ � واقعة
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 ١١٠  

�قق ا�قصد منه، ولكنه انتقال بالواقعة من حكم إ  حكم آخر، إما بأن تكون 
ص أو استثناء، أو تكون ألصق بقاعدة أخرى وحكم آخر، ]صل ا�جتهد  Áّل ترخ�

 بها. ومن مظاهر اعتبار مآالت األفعال
ً
سّد ذرائع  إ  إmاقها بأقرب األصول شبها

ص ومواضع  )á(الفساد، ومنع اّحي�ل � األحZم الwعية، ومالحظة مواطن الّ�خ�
 االستثناء.

  :التعليل مبقاصد األحكام الشرعية -٦

قضية اعليل بمقاصد األحZم الwعية مطروقة عند األصو]k منذ القديم -ت 
م ا�صادر األصو]ة ال¥ مس� "اعليل باmكمة" و"العلل ا�صلحية". ومن أقد

للجصاص اmنµ، حيث فّرق بk "علل  الفصول � األصول-دثت عن هذا كتاب: 
·ح بأن "علل ا�صالح ليست ì قد ا�صالح" و"علل األحZم"، أي العلل القياسية. و

ا�نع بأمرين: أو�ما: أن "علل ذلك ويعلل  )å(،العلل ال¥ يقاس عليها أحZم اmوادث"
لح" ال تُعرف إال باgص من الشارع، حيث يقول: "وتلك ا�عا ال نعلمها إال من ا�صا

طريق اوقيف، و¯ن كنّا قد علمنا � ا¦ملة أن ا�صلحة � اmكم ا�ي ُيُعب�دنا 
واألمر  )ü(.ا�ذكورة � سورة الكهف ومثّل �لك بقصة مو* مع الرجل الصالح )ç(به."

فk ا�تعب°دين بالwع، وليست متعلقة باألحZم ذاتها، ا®ا: أن ا�صالح متعلق
°
ة با��

أما  )ù(حيث يقول: "وعلل ا�صالح إنما ì معان � ا�تعب°دين ال � األصول ا�تعب°د بها."
أوصاف � األصل ا�علول، وì أمارات لألحZم، وعالمات �ا، ال  ©علل األحZم ف

� العلل العقلية، و¯نما تعلق األحZم بها حسب  � سبيل اإلÆاب كما هو اmال

                                           

�á�  $ ,)�4R�
 ?	�3� :^9�
 ���B�
 U\
�x ?. �7 ����7 ��
 O,WG �� ��u
E%!−EaEC 
�å�  " ,P�	Z
 Y P�2B�
 ,$�2¢
�$ ,���C 
�ç�  " ,P�	Z
 Y P�2B�
 ,$�2¢
�$ ,���C 
�ü�  " ,P�	Z
 Y P�2B�
 ,$�2¢
�$ ,���−���C 
�ù�  " ,P�	Z
 Y P�2B�
 ,$�2¢
�$ ,���C 



 

  

١١١  

ق الصالح �  )á(تعلقها باألسماء. يظهر من هذا أن ا¦صاص يُف�â ا�صلحة بأنها -ق�
إلصالح. واحقق من وقوع الصالح قبل لالواقع، وليس بمعU كون اmكم َمِظن°ًة 

mرج � اmكم قد يكون أحيانا �كنا، مثل رفع اmاالت ال¥ يكون فيها تطبيق ا
وجود اmرج ظاهرا، وتطبيق اmكم يرفعه يقينا. وقد ال يكون �كنا، مثل الزجر 

العقوبة َمِظن°ة  -� العموم-بالعقوبة، فقد يُعاقَب بعُض ا¦ناة وال ي/جرون، ولكن 
  الزجر، وا�ِظن°ة ُمعت¹ََة � األحZم الwعية واألحZم العادية.

ن ا�سألة ضمن مبحث "اعليل باmكمة"، واختلفوا � ذلك كما ناقش األصو]و
� ثالثة أقوال:   

، واالقتصار � اعليل لعدم انضباطها وخفائها أو�ا: رفض اعليل باmكمة مطلقا
  ة -قيق اmكمة. ن° ظِ القيا	 � الوصف الظاهر ا�نضبط ا�ي هو مَ 

نه ما دام الوصف ا�ي ُجِعل علة إنما Ãجة أ وا®ا: جواز اعليل باmكمة مطلقا
� اmكمة، فإن اعليل باmكمة يكون أوí؛ ألنها ì األصل  óُجِعل كذلك الشتما

  . � اعليل

وا®الث: جواز اعليل بها إن ¾نت ظاهرة منضبطة، وعدم جواز اعليل بها إن لم 
اهر ا�نضبظ ا�ي هو . و¼ حال عدم انضباطها يُقام مقامها الوصف الظتكن كذلك
  وهذا األخ¤ هو الرأي الراجح. )å(.مظن°ة -قيقها

أصبحت ا�سألة  -كvُ اmديث عن مقاصد الwيعةحيث -¼ الع: اmاé و
. ومن أجل مناقشة مسألة اعليل تناقش -ت مس� "اعليل بمقاصد الwيعة"
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 ١١٢  

  عليل من ناحيتk: با�قاصد مناقشة منهجية ينبý أن ننظر إ  موضوع ا

 )ا�قصد(األوí: اعليل غ¤ القيا	، أي اعليل ا�ي يس, إ  بيان اmكمة 
اgوع من هذا  .، وليس بغرض القياس� ا½ين هفق� من تwيع اmكم بغرض ا

، مثل بيان ا�قصد من الصالة والصوم وجود � القرآن الكريم والسنة اgبويةاعليل م
، وال خالف � ع أموال الغنائم والعقوبات وغ¤ها من األحZم الwعيةوالزÙة وتوزي

  القول به.

اgاحية ا®انية: اعليل القيا	، أي -ديد علة اmكم ال¥ تصلح أن تكون 
وهذا  ،أساسا عدية اmكم من مسألة ثابتة إ  مسألة حادثة ليس �ا حكم معروف

  هو Áل اgقاش. 

اعليل القيا	 بمقاصد األحZم الwعية منهجيا ال حò يكون اmديث عن و
  ال بد من افريق بk ا�قاصد العامة وا�قاصد اgوعية وا�قاصد ا¦زئية. خلط فيه 

أما اعليل با�قاصد العامة ا�تعلقة بمنهج التwيع، مثل السماحة وايس¤، 
سمات العامة للwيعة ومراÉة الفطرة، فهو غ¤ عم�؛ ألن هذه اËصائص تمثل ال

� ا�جتهد مراÉتها � استنباط األحZم وت/يلها � الواقع، وì ليست  ýال¥ ينب
 ُ   منها األحZم بصورة مباfة. دّ مَ ستَ أدلة fعية تفصيلية ت

و�ذلك األمر � ال�يات اËمس (حفظ ا½ين واgفس والعقل والنسل وا�ال)، 
ور فيه األحZم الwعية، ولكنها من العموم Ãيث ف© تمثل اإلطار العام ا�ي تد

تصلح �جرد االستئناس واالهتداء بها، ال االستدالل بها بش� مباf. فمثال حفظ 
اgفس مقصد Éم، ولكننا نعلم أن اgفس Áفوظة � حاالت ومهدرة � حاالت، فإذا 

ننفيها Ãجة §ية حفظ  ثبتها أوفإنه ال يكµ أن نُ  جزئيةٍ  مِ كْ أردنا االستدالل � حُ 
 أن - مثال–اgفس، بل نبحث �ا عن اgوع أو ا¦نس ا�ي تندرج -ته. فال يمكن 

 الكفار من فكث¤ اgفس؛ �فظ أنه بمجرد ما طعام أكل مwوعية � نستدل



 

  

١١٣  

رجع ذلك الطعام إ  جنسه أو أن نُ  بد ال ولكن وا�يتة، اË/ير بأكل نفوسهم �فظون
عت¹ � حفظ اgفس أم ال؟ وحفظ ا½ين ه Éf ل#ى هل هو مُ كمُ نوعه ا�علوم ح

مقصد Éم، ولكن ال يمكن االحتجاج بمجرد حفظ ا½ين دون اgظر � جنس أو 
راد حفظ ا½ين به؛ فكث¤ من اgاس يبتدعون � ا½ين Ãجة حفظ نوع الفعل ا�ي يُ 

رهق اgاس أو اÇعُض بما يُ ضي�عون ا½ين من حيث يريدون حفظه. وقد يف¥ ا½ين، فيُ 
  هلكهم فيما هو ليس من عزائم األحZم بذريعة حفظ ا½ين. يُ 

ُ  )á(أما ا�قاصد اgوعية عانة ستالما القواعد الفقهية، ويمكن ا شبه إ  حدّ ف© ت
� استنباط أحZم للمستجدات من باب إرجاع ا�صالح وا�فاسد إ  أجناسها. بها 

� أصلها  - كمها ما يسميه اÇعض القواعد ا�قاصديةو¼ ح- والقواعد الفقهية 
ضوابط تكشف عن معا مستنبَطة يتم ³ميعها � قواعد Éمة تعk الفقيه 

 ُ هه � عملية االستنباط، و يمكن أن ت ستخدم � اmُْكم � بعض الوقائع غ¤ وتوج�
  )å(ا�نصوص عليها بإرجاعها إ  تلك القواعد،

ً
  ولكنها ال تكون أساسا

ً
 وحيدا

للحكم � ما يمكن أن يندرج ضمنها من الوقائع ا¦ديدة؛ ألن عملية االجتهاد 
� اmكم � واقعة جديدة قضية متعددة األبعاد، وليست أمرا بسيطا Ãيث 
�كم عليها مباfة � ضوء قاعدة من القواعد ا�قاصدية أو الفقهية. ففضال عن 

مع القواعد وا�قاصد العامة للwيعة، ينبý  اgظر � تمàّ حكم الواقعة اmادثة
اgظر � عدم معارضته للمقاصد اËاصة ذات العالقة بالواقعة، واgظر � احتمال 
َحق، و�ذلك اgظر 

ْ
كون الواقعة يتجاذبها أكv من قاعدة أو مقصد لل�جيح بأيها تُل
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 ١١٤  

 
ّ
باgظر � القواعد فيما يؤول إ]ه إعطاؤها ذلك اmكم. وال يتحّقق هذا األمر إال

واgصوص � السواء، واعامل معها وفق ا�نهجية األصو]ة الفقهية للوصول إ  
  اmكم ا�ناسب. 

أما ا�قاصد ا¦زئية، أي مقاصد آحاد األحZم الفرعية، فإن استخدامها � 
اعليل القيا	 يعتمد � -ديد األساس ا�ي يقوم عليه القياس: هل هو العلة، 

؟ وهذا األمر يعتمد أيضا � ا�فهوم ا�ي نعطيه )ا�قصد(السبب، أم اmكمة أم 
  .)ا�قصد(للعلة والسبب واmكمة 

بدّقة يمكن االتفاق عليه  ادÁد°  اÚد ضابطال وعند اgظر � الكتابات األصو]ة 
. فمصطلح العلة دخل أصول الفقه من )ا�قصد(للتفريق بk العلة والسبب واmكمة 

� الصدر األول، � األقّل إ  ع: الشاف�، حيث ْستَْعَمال م ال�م، ولم يكن مُ عل
ا�عU ستعمل مصطلح "ي -عند حديثه عن القياس-Úده  الرسالةإن الشاف� � كتاب 

 ِfُ كما�يmيقول � بيان أحد أنواع  ".العلة"مصطلح ستعمل ، وال ي"ع من أجله ا
ه �عUً "أن يكون اُهللا أو القياس: 

°
 حّرم الàَء منصوصا أو أحل

ُ
óفإذا وجدنا ما  .رسو

� مثل ذلك ا�عU فيما لم َفنُص° فيه بعينه كتاٌب وال سّنٌة: أحللناه أو حرمناه، ألنه � 
قياس الوا½ ا�حتاج غ¤ ا�ح�ف � وجوب ومثّل �لك ب )á(اmرام." معU اmالل أو

 �؛ وذلك أن "الو½ من الوا½، فُج¹َِ � الصغ¤ الو½ وجوب اgفقة �اgفقة عليه 
"، فكما أن الو½ ال Æوز ó أن يضي�ع شيئا هُ سَ فْ فيها غَ  غÕ الو½ُ صالحه � اmال ال¥ ال يُ 

من أوالده ا�ين هم منه، ال Æوز ó أن يضي�ع شيئا من الوا½ين ا�ين هو منهم. وقياسا 
يُغÕ نفَسه بكسب وال مال فع@ و½ه صالُحه � نفقته � ذلك "إذا بلغ األُب أال 

و�سوته". ويمتد� هذا القياس إ  األحفاذ واألجداد ا�ين تتوفر فيهم fوط اgفقة: 
½ و¯ن سفلوا � هذا ا�عU، واهللا أعلم، فقلُت يُنِفُق "و�ذلك الوا½ون و¯ن بعدوا والوُ 
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� الغ�Õ ا�ح�ف." � Á Àّتاج منهم غ¤ Á�ف، وó اgفقةُ )á(   

 fُ ا�ي U"ا�ع �كموهذا ا�ي يسميه الشافmسميه نيمكن أن  "ع من أجله ا
  سميه "اmكمة" أو "ا�قصد" من fع اmكم. كما يمكن أن ن"العلة"، 

  وقد تعددت تعريفات ا�تقدمR من األصوRi للعلة، وأبرز تلك اjعريفات: 

)á (كمmا�ؤثر � ا، )å ( ،ا�وجب للحكم �عل الشارع)ç ( �اÇاعث 
عند و )å(.ا�عّرف للحكم بمعU العالمة ال¥ نصبها الشارع � اmكم) ü(اmكم، 

 أو ا�قصد؛ تُشبه مفهوم اmكمةمنها ا®الثة األوÚ íد أن اعريفات اgظر � هذه 
باmكمة أو ا�قصد، لم  و�لك فإنه لو قال قائل: إن ا�تقدمk ¾نوا يعللون � القياس

الوصف الظاهر ا�نضبط ": يكن Þمه بعيدا عن الصواب. أما تعريف العلة بأنها
فقد شاع عند ا�تأخرين من األصو]k عندما ، "ا�شتمل � حكمة مناسبة للحكم

الشيوع �  لكو� الرغم من ذ )ç(افريق بk اmكمة والعلة.بينهم Áاوالت  تشاع
ا�ي حاول العودة بأصول الفقه -، فإننا Úد الشاطk Fاألصو]أخرين من ا�تكتابات 

"اmَِكم ، حيث عرف العلة بأنها: االصطالحذلك ال يل±م ب -إ  ع:ه األول
قت بها اgواì؛ 

°
قت بها األوامر أو اإلباحة، وا�فاسد ال¥ تعل

°
وا�صالح الò تعل

ة � إباحة الق: والفطر �
ّ
السفر، والسفر هو السبب ا�وضوع سببا  فا�شقة عل

لإلباحة. فع@ ا¦ملة العلة ì ا�صلحة نفسها أو ا�فسدة، ال َمِظن°تُها؛ ¾نت ظاهرة أو 
غ¤ ظاهرة، منضبطة أو غ¤ منضبطة. فµ قوó عليه الصالة والسالم: "ال َفْقِ\ 

َقاِ� َوُهَو َغْضبَاُن"
ْ
اطر عن استيفاء اmجج يكون الغضب سببا، وتشويش اü( Ë(ال
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 ١١٦  

هو العلة. � أنه قد ُفْطلَق هنا لفظ السبب � نفس العلة الرتباط ما بينهما، وال 
  )á(مشاّحة � االصطالح."

َمة يقتضيها ذلك " كما عرف الشاطF السبب بأنه:
ْ
ما وُِضع m Éfُْكم لـِحك
خول الوقت سببا اmُْكم. ومثال ذلك: كون حصول اgصاب سببا D وجوب الزÙة، ود

� وجوب الصالة، والâقة سببا D وجوب القطع، والعقود أسبابا D إباحة االنتفاع أو 
  )å(انتقال األمالك، وما أشبه ذلك".

ويتبkّ من خالل اعريفk أن الشاطF يميل إ  تعريف السبب بما يعرف به 
ا�قصد من اmكم. �هور األصو]k العلة، � حk يعرف العلة بأنها اmكمة أو 

و� الرغم من أن الشاطF لم يبkّ األساس ا�ي يقوم عليه القياس عنده: هل هو 
السبب أم العلة؟ إال أنه يمكن أن نستخلص من تعريفاته أن كث¤ا �ا يسميه 
األصو]ون علة اmكم يمكن تسميته سببا للحكم، وبذلك يمكن أن يكون 

ة، أو بعبارة أخرى يمكن أن نسÝ علة القياس السبب أساسا للقياس بدال من العل
   )ç(سببا. ويؤيد هذا إقرار األصو]k باداخل بk معU السبب ومعU العلة.

ا�قصد وافريق وتعريف العلة والسبب واmكمة � فصيل هذا موضع اوليس 
 kفريق بالعلة بينها، إنما ا�راد بيان أن ما ذهب إ]ه كث¤ من األصو]k من ا

للنقاش Áل[ والسبب واmكمة، واالقتصار � اعليل القيا	 � ما يسمونه "العلة" 
  واالختالف.

 fُ ا�ي U، وهو "ا�ع�ع ألجله كما أننا إذا أخذنا بأساس القياس عند الشاف
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١١٧  

fطا فيها إذا توفر  )ا�قصد( ننا القول �واز اعليل باmكمة، فإننا يمك"اmكم
النضباط، وغلب � الظن كون اmكم fع �لك ا�عU. وليس ا�راد الظهور وا

حò قد ال يتوفر ؛ ألن ذلك )ا�قصد(باالنضباط هنا انعدام افاوت � وجود اmكمة 
كون وجود "اmكمة/ ا�قصد" متقاربا بk أن ي� األسباب والعلل، بل ا�راد هو 

  ل بإmاق الفرع باألصل. Îتلف اmاالت، وال يكون متفاوتا بصورة ¿� 

 °kتب òالصة أننا مËا fُ من ا�عا هو ا�ي Uا أن معg  ُكمmمن أجله،  ع ا
للقياس، وال يهم استعماó فإنه يمكننا وتبg kّا صالُحه ألن يكون أساسا للقياس، 
ق من كونه ا�عU إنما أن نسميه علة أو سببا أو مقصدا أو حكمة،  ا�هم هو احق�

ق من صالحيته ]كون أساسا عدية اmكم ا �ي fُع من أجله اmكم، ثم احق�
قد وال شك أن عملية احّقق  .� العلةلwوط اmقيقية ا�طلوبة إ  الفرع وفقا ل

 .الفقهية ا�ذاهباآلراء وÁّل خالف بk أصحاب تكون 

ّرج � ما ذكره وقبل أن �تم اmديث عن اعليل بمقاصد األحZم الwعية، نع
ابن Éشور � معرض بيان الفائدة من تقسيم ا�صالح إ  éورية وحاجية و-سينية، 

أن ابن Éشور يدعو إ  اعليل بمقاصد األحZم ه قد يفهم منه اÇعض حيث إن
يقول ابن Éشور: "و¯نما غرضنا من ذلك أن نعرف كث¤ا من صور  )á(.بإطالق الwعية

الwيعة إياها، حò �صل gا من تلك  قصدُ  األنواع ا�عروُف ا�صالح ا�ختلفة 
 ٌkوادث ال¥ لم يسبق  ةٍ §ّي  بصورٍ  ا�عرفة يقmت ا

ّ
من أنواع هاته ا�صالح. فمò حل

ا � زمن الشارع، وال �ا نظائر ذات أحZم متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها 
ُ
حلو�

أمثال ما ثبت ل�ياتها... وهذا ما يس�  -ت تلك الصورة ال�ية، فنثبت �ا من األحZم
ي�قب حÆ òد ا�صالح  ]ليس للعالم أن[ويضيف قائال: "و¯نه  )å(با�صالح ا�رسلة."

َحَقةُ  ةُ تَ ا�ثبَ 
ْ
بأحZم نظائرها بالقياس، بل Æب عليه -صيل  أحZُمها باعيk، أو ا�ل
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 ١١٨  

َحقَ 
ْ
   )á(ة بأحZم نظائرها بالقياس."ا�صالح غ¤ ا�ثبتة أحZُمها باعيk وال ا�ل

هذا اgوع من إmاق ا�صالح بأجناسها ا®ابتة هو � اmقيقة Áل اتفاق بk إن 
 Õاق، فا¦ويmالف � توصيف ذلك اإلËسماه االستدالل -مثال-العلماء، ولكن ا 

 االستدالل ا�رسل، وسماه الغزا� ا�صلحة ا�رسلة، وسار � هذه التسمية ا�ينو
Õاألصو]ة، ولم يدخلوه � القياس؛ ألنهم ضي°قوا مفهوم -تأثروا بمدرسة ا¦وي �الغزا

القياس وح:وه � قياس جز- � جز-. أما ا�ين ال يستعملون مصطلح "ا�صلحة 
ا�رسلة" فإنه يكون عندهم من باب إجراء العمومات الwعية � تلك ا�صالح 

روع اmادثة إ  أصو�ا ا®ابتة، وهو القياس بمفهومه اmادثة، أو من باب إرجاع الف
  الواسع كما ذكره الشاف�، أو من باب -قيق ا�ناط.
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  الفصل اخلامس
  مقاصد اخلطاب الشرعي

  املبحث األول

  مقاصد اخلطاب الشرعي وكيفية التعرف عليها 

  :نظرة إمجالية على مقاصد اخلطاب الشرعي

 :´wطاب الËاا�راد بمقاصد ا ´wطاب الËا�تمثل � �عا ا�قصودة من ا
  نصوص القرآن الكريم والسنة اgبوية الwيفة.

 ´wطاب الËهو  -ملسو هيلع هللا ىلصا�تمثل � نصوص القرآن الكريم وُسن°ة الرسول -إن ا
وسيلة اواصل بk اËالق عز وجل وبk اgاس، وهو يهدف إ  هدايتهم و¯رشادهم 

صالح ودفع ا�فاسد، و-قيق الرسالة ال¥ ُخلقوا من أجلها. إ  ما يعينهم � -قيق ا�
و�ا ¾ن األمر كذلك، فإنه ال بد من إدراك مقاصد ذلك اËطاب من خالل الفهم 

 .ó السليم  

َع احتياجات اإلنسان. ويمكن إ�ال  لقد تنوعت توجيهات الشارع و¯رشاداته تنو�
  مقاصد اËطاب الw´ � العنا· اآلتية:

á-  الق عز وجل، وحقائقËقائق الكون ا�تمثلة �: وحدانية اÃ تعريف اإلنسان
Éلم الغيب، و�يفية خلق الكون وما فيه، وا�دف من ذلك اËلق، ومص¤ هذا الكون 

  وما فيه من Îلوقات.

å-  ¹ون به عن اهللا عزæ اس بالر�ُسل ورساالتهم، و¯ثبات صدقهم � ماgتعريف ا
  وجل.

ç- تقرير ا ´wكم الmقوق والواجبات، وبيان اmعية، و-ديد اwف ال[Z
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:فات اإلنسان.  

ü-  اسن األخالق والسلوك االجتما´ السا�، سواءÁ فوس وتعليمهاgتهذيب ا
م منها واالعتبار بها. 

�
  باعليم ا�باf أم بإيراد قصص السابقk بقصد اعل

ù- ه�غيب وال�ذك¤ من خالل ال� مواصلة ا kالطائع kيب لتشجيع ا�ؤمن
الس¤ واالرتقاء، وهز� نفوس الكفار والعصاة �راجعة حساباتهم والعودة إ  طريق 

  اإليمان والطاعة. 

قد فّصل الفقهاء � اZ]ف الwعية واmقوق والواجبات، وبk° علماء أصول و
لماء افس¤ واmديث الفقه مراتب األحZم ومناهج استنباطها. كما فّصل ع

واألخالق والعقيدة � ا�قاصد األخرى للخطاب الw´. ولسنا هنا بصدد اmديث 
عن تلك افاصيل، وì موجودة � مصادرها، ولكن الغرض هو انبيه � قضايا 

.´wطاب الËمقاصد ا �  مهمة � منهج اعر�ف 

  :صد اخلطاب الشرعياملقمتطلبات الفهم السليم 

  يتطلب الفهم السليم �قاصد ا=طاب ال�D االل�ام بالعنا� اآلتية: 

á -  أن الشخص Uعية مأخذ االفتقار ال مأخذ االستظهار. بمعwصوص الgأخذ ا
أمل فيها اَغَظَر َمْن يريد فيها ينظر Æب أن عندما ينظر � اgصوص الwعية 

ورث فكرة من أسالفه أو تكّونت ½يه منها، وليس َغَظَر من  ج ا�عU ا�راداستخرال
نت  بفعل العوامل ا�حيطة به، ثم بعد ذلك يعمد إ  اgصوص الwعية ]تلك الفكرة 

ف � تفس¤ ا يمكن أن ي¹ر به تلك الفكرة وين:ها بهمنها م ف ويتعس°
°
، فيت�

حال َمْن اgصوص الwعية بما æدم أفZره ا�سبقة. وهذا حال أهل اÇدع واألهواء، و
ة الwيعة.   نشأ � بيئة منحرفة عن جاد°

å-  مراجعة �ر من سلطة األفZر واألحZم الـُمْسبََقة، وا¦رأة  القدرة � احر�
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سواء أكانت موروثة أم تكونت ½ى الشخص بفعل العوامل -األفZر وا�واقف 
  � ضوء اgصوص الwعية ا®ابتة. -ها�حيطة ب

ç- از من اآل�؛ االحkفس ضد ا�خالفgثار السلبية لردود الفعل وا½فاع عن ا
 
ً
أفZره نتيجة ا�بالغة � رّد الفعل {و وما يشّط ويغلو � مواقفه  ألن اإلنسان كث¤ا

ا�خالفk. ورّد الفعل سبٌَب من أسباب الغلّو واËروج عن الوسط والعدل؛ و�لك قال 
. ]åا�ائدة: [ َّ  معجع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  ُّاهللا عز وجل: 

 حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ�وقال تعا : 
 جض مص خص  حص مسخس حس جسمخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت
 .]÷ا�ائدة: [ َّ خض حض

ü-  طابËظر ا�تأمل � �يع العنا· ال¥ تُسهم � -ديد ا�قصود من اgا
Uا�ع :ì ف. والعنا· ال¥ تسهم � -ديد ا�قصود ف أو تعس�

�
 الw´ دون تكل

اللغوي للنص، والسياق اËاص ا�ي ورد فيه، والسياق التwي� العام (اgصوص 
الwعية األخرى ا�تعلقة با�وضوع)، وا�قام ا�ي صدر فيه. هذه العنا· ينبý اgظر 
فس¤ اgصوص من أجل -ديد ا�قصود من اËطاب  ´wفيها §ها وفق ا�نهج ال

.´wال  

  :ن اخلطاب الشرعيحتديد املقصود ممنهج 

لقد جاءت اgصوص الwعية موز°عة � ف�ة زمنية تزيد � العwين سنة، تدعو 
ه ا�جتمع ا�سلم � منا� اmياة الفردية  اgاس إ  توحيد اهللا عز وجل وعبادته، وتوج�
واالجتماعية، وتتعامل مع ما يطرأ للناس � Îتلف الظروف واألحوال. وتلك 

قة � تلك الف�ة الزمنية الطويلة تُمث�ل منظومة تwيعية اgصوص ال¥  جاءت مفر°
متZملة األجزاء ال يمكن أخذ جزء منها بمعزل عن السياق ا�ي صدر فيه وعما 
يرتبط به من أجزاء، أو بمعزل عن السياق التwي� العام، ومن حاول ذلك فقد 
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ف، ويؤول أمُره إ  اËطأ � -ديد ا�قصود    من اËطاب الw´. تعس°

� عن:ين: أحدهما: الوضع اللغوي  ´wطاب الËيعتمد -ديد ا�قصود من ا
لأللفاظ، وهو ا�عU ا�ي وُِضعت ó ألفاظ اgص ا�راد -ديد ا�قصود منه، وا®ا: 
االستعمال الw´، وهو ا�عU ا�ي استعمل فيه الشارع تلك األلفاظ � ذلك ا�قام 

فيه اgص. ويساعد � -ديد االستعمال الw´ أمور، ì: السياق  ا�ي صدر
  اللغوي للنص، والسياق التwي� العام، وا�قام ا�ي صدر فيه ذلك اgص.

: هو ا�عU ا�ستفاد من اgص بمجرده دون اgظر إ  : ا�ع� اللغوي للنصأوالً 
ألول من مستويات فهم اgص، ذا هو ا�ستوى اسياقه العام وا�قام ا�ي ورد فيه. وه

وهو �دد gا ا�عU اللغوي أللفاظ اgص. ولكنه Éدة ال يكµ � -ديد مقصود 
الشارع من اgص، واالقتصار عليه قد يوقع صاحبه � سوء فهم مقصود الشارع من 
ل �  ذلك اËطاب. و¼ ذلك يقول ابن Éشور: "ومن هنا يق:� بعض العلماء ويتوح°

من األغالط حk يقت: � استنباط أحZم الwيعة � اعتصار األلفاظ،  َخْضَخاض
°ه،  ُÇ له ويأمل أن يستخرج

�
به و�ل

�
ه رأيه إ  اللفظ مقتنعا به، فال يزال يقل ويوج�

ويهمل ما قدمناه من االستعانة بما �ف� بال�م من حاف°ات القرائن واالصطالحات 
ا½اللة وأحوَجه إ  االستعانة عليها مقاُم التwيع... و¼  والسياق. و¯ن أدق° مقاٍم �

ه � األخبار." ثk ا�قت:ين � افق�   )á(هذا ا�قام ظهر تقص¤ الظاهرية وبعض ا�حد�

فمثال، ألفاظ العموم اللغوي ال¥ ترد � اgصوص الwعية ال تقت\ بالûورة 
صيغ العموم اللغوي � نص من  العموم � االستعمال الw´، بمعU أن ورود

اgصوص الwعية ال يقت\ بالûورة أن يكون الشارع قاصدا تعميم ذلك اmكم. 
 
ً
من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم، وقد  قد يكون اللفظ Éما

 
ً
من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم من وجه واËصوص  يكون Éما
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به �رد اËصوص، À ذلك �دده السياق اËاص والعام. كما من وجه آخر، أو يقصد 
أن اËصوص اللغوي ال يقت\ بالûورة خصوص االستعمال الw´؛ فقد يكون 
اللفظ خاصا من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به اËصوص، وقد يكون 
خاصا من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم، À ذلك �دده السياق 

Ëاص والعام.ا)á(  

، Úد الشارع يستعملها � وصيغة "افعل" ال¥ ì � الوضع اللغوي فعل أمر
الوجوب، ويستعملها � اإلرشاد ا�ي هو بمعU اgدب، كما يستعملها � اإلباحة. 
وقبل -ديد مقصود الشارع من اgص ا�ي وردت فيه، ال بد من اgظر � سياقها، 

 
ً
  سواء أكان سياقا

ً
 أ خاصا

ً
  م سياقا

ً
  . Éما

وقد يقع اÇعض � اËطأ � -ديد ا�قصود من اËطاب الw´ عندما يرتكز 
 .´wظر � السياق ا�ي �دد االستعمال الgالوضع اللغوي دون إنعام ا �  

 
ً
: يراد به الـُجمل السابقة والالحقة للنص الw´ ا�راُد لنصاص ل: السياق ا=ثانيا

نه. وهذا العن: مكم�ل لعن: ا�عU اللغوي، ويبk ذلك قول استخالُص ا�قصود م
نِْزل � لسان َمْعُهود العرب � ألفاظها اËاصة، الشاطF عن القرآن الكريم: "

ُ
أ

وأسا]ب معانيها، وأنها فيما فُِطَرت عليه من لسانها ¿اطب بالعاّم يَُراد به ظاهُره، 
والظاهر يَُراد به Ëاص � وْجه، وبالعاّم يُراد به اËاّص، وبالعاّم يَُراد به العام� � وْجه وا

م بال�م ُفنFِْء  .غ¤ الظاهر، وEّ ذلك يُعَرف من أّول ال�م أو وسطه أو آخره
ّ
وتت�

 عن آخره أو آخرُ 
ُ

óكما ُفْعَرف باإلشارةأّو Uء ُفْعرَف با�عà؛ وتت�م بالóه عن أو. 
¤ة، واألشياء الكث¤ة باسم واحد. وE هذا معروف وتسÝ الàء الواحد بأسماء كث

ق بعلم Þمها.
°
  )å("عندها ال ترتاب � �ء منه ì وال َمن تعل
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 ١٢٦  

 
ً
: هو اgصوص الwعية األخرى ا�تعلقة با�وضوع : السياق الت�ي� العامثا*ا

و¯ن -نفسه ال¥ وردت � أوقات ومواضع أخرى. فاgصوص ا�تعلقة بموضوع واحد 
تربطها  عالقة اÇيان من حيث او�يد وافصيل  -ت واردة � أوقات Îتلفة¾ن

 �وانويع، أو العموم واËصوص، أو اإلطالق واقييد، أو النسخ إذا قام ا½]ل 
  . ذلك � اgماذج اطبيقيةوقوع النسخ حقيقة ال ادÉء، وسيأî بيان 

 
ً
ئن اmا]ة ال¥ صاحبت صدور اgص : هو القراي صدر فيه ا\ص: ا�قام ا�رابعا

الw´، مثل أسباب ال/ول بالنسبة للقرآن الكريم، وأسباب الورود بالنسبة 
للحديث، والقرائن اmا]ة األخرى ال¥ صاحبت صدور اËطاب الw´ ويكون �ا 

  دخل � -ديد ا�قصود منه.

ه -ت أسباب ال/ول أما عن أسباب ال/ول فإنه ينبý انبيه � أن ما يرد ذكر
- ليس §ه يفيد � -ديد ا�قصود من اآليات القرآنية، بل ما ُ�تاج منه لفهم اآليات 

أحدهما: معرفة  )á(قليل، ويتلخص � أمرين: - كما حرره شاه و^ اهللا ا½هلوي
القصص ال¥ تتضمن اآليات القرآنية اعريض بها؛ فإن فهم إيماء هذه اآليات 

يâ إال بمعرفة تلك القصص. ا®ا: سبب ال/ول ا�ي ثبتت صحته و¯شاراتها ال يت
و�ث¤ �ا  )å(ويفيد ¿صيصا لعام، أو تقييدا �طلق، أو بيانا �جمل، أو يدفع تشابها.

يُذكر � أسباب ال/ول ليس سببا لل/ول بمعناه ا½قيق، زيادة � أن أكvه ال يصح 
Ã: معانيه الشاملة � -قصود من اËطاب القرآ ثبوتُه، وهو � اmقيقة يُعيق فهم ا�

kابعبدال من اإلÉنة � فهمه. يقول ا½هلوي: "وأما  -بعض ا�رويات عن بعض ا
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١٢٧  

إفراط Áمد بن إسحاق والواقدي وال�F وما ذكروا -ت À آية من قصة، فأكvُه غ¤ 
 �kÇطأ اËو¼ إسناده نظر. ومن ا ،kث أن يُعد° من fوط افس¤. صحيح عند ا�حد�

ه من كتاب اهللا."   )á(ومن يرى أن تدب�ر كتاب اهللا يتوقف � اإلحاطة بها فقد فات حظ�

 Fgم اÞ Uديث فإنها تفيد � -ديد معmالعموم  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أسباب ورود ا kب
واËصوص، واإلطالق واقييد، و-ديد مرتبة اmكم إن ¾ن طلبا بk الوجوب 

� معرفة واgد kحريم والكراهة. ومعرفة أسباب الورود تعب، و¯ن ¾ن نهيا بk ا
 Fgملسو هيلع هللا ىلصا�قام ا�ي صدر فيه ت:ف ا . Fgملسو هيلع هللا ىلصوقد أ�ل القرا� مقامات ت:�ف ا  �

 )å(ثالثة، ì: ت:فه بابليغ، وت:فه بوصف القضاء، وت:فه بوصف اإلمامة.
ال، ì: التwيع، والفتوى، والقضاء، وفّصلها ابن Éشور فجعلها اثÕ عw حا

واإلمارة، وا�دي، والصلح، واإلشارة � ا�ستش¤، واgصيحة، وتكميل اgفوس، 
  )ç(وتعليم اmقائق العا]ة، واأديب، واجرد عن اإلرشاد.

وما ذكره ابن Éشور فيه تداخل بk بعض عنا·ه، ويمكن إ�اó � أربعة 
ع: وا�راد بالتwيع هنا ما ¾ن األخُذ به الزما سواء من باب مقامات، ì: مقام التwي

الوجوب أو احريم. ومقام ا�دي واإلرشاد: وهو اmال ا�ي يكون فيه فعل الرسول 
بوصفه حاكما  ملسو هيلع هللا ىلصأو قوó غ¤ مقصود به اإللزام. ومقام اإلمامة: وهو ت:فه  ملسو هيلع هللا ىلص

ب¤ � وقت السلم واmرب. لتولة ا�سلمة بما يقتضيه صالح ا½ولة من تنظيم وتد
  )ü(ومقام اأديب.
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 ١٢٨  

  املبحث الثاين

  لتحديد املقصد من اخلطاب الشرعيتطبيقية مناذج  

  :..."الناس حديث "أمرت أن أقاتلحتديد املقصود من األول: النموذج 

 �� أهل العلم -ديد ا�قصود منها بسبب بعض من اgصوص ال¥ أش� �ال�
قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقوó  ،االنتباه إ  ا�قام ا�ي صدرت فيهلفاظ دون � الوضع اللغوي لأل

، َوُيقِ " ِ ًدا رَُسوُل اب° ن° Áَُم°
َ
، َوأ ُ  اب°

°
َ إِال

َ
óِإ 

َ
ْن ال

َ
قَاتَِل اg°اَس َحò° يَْشَهُدوا أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
يُموا أ

َ¾َة، فَإَِذا َفَعلُوا َذلَِك َعَصُموا َالَة، َوُيْؤتُوا الز°  Ãَِق� اإلِْسَالِم،  الص°
°

ْمَوالَُهْم إِال
َ
ِم�Õ ِدَماَءُهْم َوأ

". ِ من باب اmديث  ذاه ل األمر با¦صاص اmنµ إ  عد� وقد وص )á(وَِحَساُنُهْم َ�َ اب°
 ا�جمل.

 Fgديث أن اmعض من ظاهر هذا اÇملسو هيلع هللا ىلصلقد فهم ا  òِمر بمقاتلة الكفار ح
ُ
أ

ن الغرض من القتال هو إدخا�م � اإلسالم. وبناء � يدخلوا � اإلسالم، بمعU أ
جعل بعضهم §مة "اgاس" خاصة فهذا الفهم اختلفت أقوا�م � fح هذا اmديث. 

ريد بها عبدة األوثان 
ُ
دون أهل الكتاب، ومنهم اÇغوي � fح السنة حيث قال: أ

،" ُ َ إِال اب°
َ

óِإ 
َ

ُ: "َحò° َفُقولُوا: ال
ُ

óغ°ُهْم  "َوقَْو
َ
ِكتَاِب، أل

ْ
ْهِل ال

َ
ْوثَاِن ُدوَن أ

َ
َراَد بِِه َقبََدَة األ

َ
أ

ٍد  ِة Áَُم° وا بِنُبُو° يُْف َحò° يُِقر� ، ُعم° ال يُْرَفُع َقنُْهُم الس° ُ َ إِال اب°
َ

óِْو ُفْعُطوا ملسو هيلع هللا ىلصَفُقولُوَن: ال إ
َ
، أ

ْزَيَة." ِ
ْ
  )å(ا¦

  ملسو هيلع هللا ىلصم منها أنه §مة "اgاس" � عمومها، ففه هموأخذ بعض
ُ
بقتال �يع اgاس  رَ مِ أ

اÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�آلية  معارٌض اmديث حò يدخلوا � اإلسالم، ورأوا أن 

åù�[، وفيق بينهما مذاهب� اذهبوا وبن Éشور إ  أن افذهب Áمد الطاهر  :
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١٢٩  

وذهب آخرون إ  عكس ذلك، حيث جعلوا هذا  )á(،اmديث منسوخ بتلك اآلية
ُ اmديث    )å(آليات مسا�ة الكفار.k  "آية السيف" ناسخس�° مع ما ي

ن مما روي يعارضه  -من القول بأن اmديث منسوخ- ما ذهب إ]ه ابن Éشور و
احتجاج أ( بكر ر� اهللا عنه به � قتال مان� الزÙة وا�رتدين، ولو ¾ن اmديث 

م أنه منسوخ. ومن من علمن الصحابة أو الع�ض عليه  ،منسوخا لعلمه أبو بكر
 
ً
أمر بالصحابة ر� اهللا عنهم أحد من وال يعلم  ا�ستبعد أن يكون اmديث منسوخا

كما أن القول بأن اmديث ناسخ آليات ا�سا�ة وا�عاملة با�ثل مع الكفار �رد  .هنسخ
 ملسو هيلع هللا ىلصدعوى ال د]ل عليها، وÎ ìالفة �ا هو ثابت � القرآن الكريم وس¤ة الرسول 

  الصحابة من بعده.وأفعال 

 òديث بأن ا�راد منه األمر بقتال الكفار حmتفس¤ ا �وقد اع�ض ابن تيمية 
: "ليس ا�راد أ أمرت أن أقاتل À أحد إ  هذه يدخلوا � اإلسالم، حيث يقول

الغاية، فإن هذا خالف اgص واإل�اع. فإنه لم يفعل هذا قّط، بل ¾نت س¤ته أن من 
تله. وقد ثبت باgص واإل�اع أن أهل الكتاب وا�جوس إذا أدوا ا¦زية سا�ه لم يقا

  )ç(عن يٍد وهم صاغرون َحُرم قتا�م."

 kديث تبmوعند تتبع روايات ا � أن ا�قام ا�ي ورد فيه يوضح بش� ج� معناه،
َييُْت رَُسوَل اِهللا فقد 

َ
َوفِْد  ِ�  ملسو هيلع هللا ىلصأخرج اإلمام أnد � مسنده عن أوْس ا®قµ قال: أ

، فََجاَء رَُجٌل فََسار°ُه، ملسو هيلع هللا ىلصثَِقيٍف، فَُكن°ا ِ� ُقب°ٍة، َفَقاَم َمْن َ¾َن ِفيَها َغْ¤ِي وََغْ¤َ رَُسوِل اِهللا 
 
°
َ إِال

َ
óِْن ال إ

َ
يَْس يَْشَهُد أ

َ
ل
َ
ُْه"، ُعم° قَاَل: "أ

ِكن°ُه َفُقولَُها َفَقاَل: "اْذَهْب فَاْقتُل
َ
 اُهللا؟" قَاَل: بََ@، َول
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 ١٣٠  

 
°
َ إِال َóَِفُقولُوا: ال إ °òاَس َح°gقَاتَِل ا

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ُه"، ُعم° قَاَل: "أ اُهللا، فَإَِذا  َيَعو�ًذا، َفَقاَل: "رُد°

 
°
ْمَوالُُهْم، إِال

َ
° ِدَماُؤُهْم، َوأ َمْت َ=َ َها." قَالُوَها ُحر� � مسند موجودة والرواية نفسها  )Ãِ)áَق�

،Öالطيالي)å( شيبة.و )مصنف ابن أ)ç(  � ديث لم يردmأن ا kومن هذه الرواية يتب
م ن ما �رُ اورد � سياق بيسياق بيان حكم قتال الكفار وأسس العالقة معهم، و¯نما 

بالشهادتk لم �ل دمه الشخص فإذا نطق  ؛طق بالشهادتkاgبه دم اإلنسان، وهو 
إال سالم، وهو ا�ي ع¹ّ عنه بقوó "إذا جاء �ريمة توجب القتل � اإل بعدها إال

أما بيان حكم قتال الكفار وأسس العالقة بينهم وبk ا�سلمk فقد جاءت  Ãقها".
وبهذا  ببيانها، وì ا�رجع � ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصنصوص أخرى من القرآن الكريم وسنة الرسول 

كون يتبkّ أن ال�م عن عموم §مة "اgاس" � اmديث أو خصوصها، وال�م عن 
اÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�اmديث منسوخا أو ناسخا، وال�م عن تعارضه مع آية 

åù�[ � طأËأن سبب ذلك االضطراب وا kديث. ويتبmها أمور خارج موضوع ا§ ،
الفهم يرجع إ  الغفلة عن السياق ا�ي ورد فيه اmديث، وÁاولة تفس¤ اmديث � 

  معزل عن ذلك السياق.

احتجاج عمر ر� اهللا عنه وغ¤ه من الصحابة � للحديث ذا ا�عU و�ا يؤ�د ه
أن به � االمتناع عن قتال مان� الزÙة من ا�سلمk، حيث احتجوا به � أ( بكر 

  .من نطق بالشهادتk حرم دمه
°
 ردّ م أبو بكر با�راد من اmديث، ولكنه وقد سل

، وهو أن افريط � حقوق الشهادتk عليهم بلفت نظرهم إ  ما جاء � آخر اmديث
 �Æ مسند µد القتال. فnرَُسوُل اِهللا أ َ ا تُُو¼� بُو بَْكٍر ملسو هيلع هللا ىلصأن أبا هريرة قال: "لَم°

َ
، َوÙََن أ

بَا بَْكٍر، َكيَْف ُيَقاتُِل اg°اَس، َوقَْد قَاَل 
َ
َعَرِب، قَاَل ُقَمُر: يَا أ

ْ
َفَر َمْن َكَفَر ِمَن ال

َ
�َنْعَدُه، َو

 : ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اِهللا رَ 
°
َ إِال

َ
óَِفُقولُوا: ال إ °òاَس َح°gقَاتَِل ا

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
  "أ

°
َ إِال

َ
óِاُهللا، َفَمْن قَاَل: ال إ 
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١٣١  

 
°
ُ َوَغْفَسُه إِال َóَما �Õبُو بَْكٍر: َواِهللا  اُهللا، َفَقْد َعَصَم ِم

َ
ِه، وَِحَسابُُه َ�َ اِهللا"؟ قَاَل أ Ãَِق�

قَاتِلَن° 
ُ
ْقتُلَن° -أل

َ
بُو ا]ََماِن: أل

َ
َ¾َة َحق� ا�اِل،  -قَاَل أ َ¾ِة، فَإِن° الز° الةِ َوالز° َق بkََْ الص° َمْن فَر°

 رَُسوِل اِهللا َواِهللا لَْو َمنَُعوIِ َقنَاقًا َ¾نُوا 
َ

تُُهْم َ�َ َمنِْعَها. قَاَل ُقَمُر: ملسو هيلع هللا ىلصيُؤَد�وَغَها إِ 
ْ
َقاتَل

َ
، ل

 فََواJِ َما هُ 
°
ن°ُه  َو إِال

َ
ِقتَاِل، َفَعَرفُْت أ

ْ
ِ( بَْكٍر لِل

َ
َح َصْدَر أ َfَ ن° اَهللا َعز° وََجل° قَْد

َ
يُْت أ

َ
ْن َرأ

َ
أ

". َق�
ْ
mا)á(  

حتديـد مقصـود الشــارع مـن اآليـات املتعلقـة بقتـال الكفــار الثـاين: نمـوذج ال
  :ومساملتهم

kد فيه آيات تأمر ا�سلمÆ اظر � القرآن الكريمgبمقاتلة من يقاتلهم ومسا�ة  ا
 Fgذلك ¾ن فعل ا�كما Úد � القرآن . ملسو هيلع هللا ىلصمن يسا�هم وتنهاهم عن العدوان، و

آيات قد يُفهم منها عند اقتطاعها من سياقها قتال  - خاصة � سورة اوبة-الكريم 
الكفار بإطالق. وقد ورد عن بعض مفâي القرون األوí أن آيات سورة اوبة ال¥ 

بالقتال (وì ال¥ يش¤ون إ]ها بآية السيف) نسخت آيات ا�عاملة با�ثل تأمر 
وا�سا�ة مع الكفار؛ ألن سورة اوبة ¾نت من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وقد 
 Õاص ا�ي يعËمعناه ا �أخذ اÇعض بذلك القول بالنسخ، وnلوا ا�راد بالنسخ 

قيق ا�قصود الw´ من آيات القتال رفع حكم سابق Ãكم الحق. ومن أجل -
الواردة � سورة اوبة، ينبý اgظر � أمرين: أحدهما: اgظر � مقصود ا�فâين 
األوائل من مصطلح النسخ، وا®ا: اgظر � سياق اآليات ال¥ تتحدث عن العالقة 

ح kة ا�قصود منهاقيقديد حمع غ¤ ا�سلم.  

  :ف�ين األوائل بمصطلح النسخا�سألة األو~: مراد ا�

وقتادة وعبد الضحاك بن مزاحم مثل - بعض مفâي الصدر األول روي عن 
أن آيات القتال الواردة � سورة اوبة نسخت آيات  -الرnن بن زيد و�اهد وعكرمة
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 ١٣٢  

) �á) وسورة األنفال (اآلية ��áا�عاملة با�ثل وا�سا�ة الواردة � سورة اÇقرة (اآلية 
اgظر ). والبد من -رير مرادهم بالنسخ، وهو يقت\ منا �-÷رة ا�متحنة (اآلية وسو

  علماء. ا�تأخرين من العلماء الصدر األول وعند � مفهوم النسخ عند 

 ´f كمÃ متقدم ´f النسخ � اصطالح ا�تأخرين يش¤ إ  رفع حكم
ارتفاع اmكم ا®ابت  "اËطاب ا½ال �: � تعريفهالغزا� يقول  .متأخر عنه

 
ً
ء اعلم� ُعرف أما  )á(به، مع تراخيه عنه." باËطاب ا�تقدم، � وجه لواله لZن ثابتا

يطلقون النسخ صدر األول علماء الن ذلك؛ فقد ¾ن أوسع بكث¤ مالصدر األول فهو 
إطالقا Éما يشمل االستثناء، و¿صيص العام، وتقييد ا�طلق، و·ف اgص عن 

  معU من ا�عا �تمله. يقول ابن قيم ا¦وزية: "ومراد Éمة السلف باgاسخ ظاهره إ
ورفع داللة العام  -الح ا�تأخرينطاص وهو–وا�نسوخ رفع اmكم �ملته تارة 

وا�طلق والظاهر وغ¤ها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو nل مطلَق � مقي°د 
ون اال ن ذلك وتفس¤ه وتبيينه، حò إنهم ليسم� ستثناء والwط والصفة نسخا، ضم�

فالنسخ عندهم و¼ لسانهم هو بيان ا�راد من اللفظ  .رفع داللة الظاهر وبيان ا�راد
ويقول الشاطF: "ا�ي يظهر من Þم ا�تقدمk أن النسخ عندهم  )å(بأمر خارج عنه."

k[م األصوÞ � تقييد .� اإلطالق أعّم منه �ا�طلق نسًخا، و�  فقد يطلقون 
¿صيص العموم بد]ل مّتصل أو منفصل نسًخا، و� بيان الـُمبَْهم والـُمْجَمل نسًخا، 
كما يطلقون � رفع اmكم الw´ بد]ل f´ متأخر نسًخا؛ ألن �يع ذلك 

أمثلة ذلك أنه روي عن ابن عباس ر� اهللا عنهما ومن  )ç(مش�ك � معU واحد."
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ� ó تعا :أنه قال � قو
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  جع مظ ُّ� :تعا  بقوó منسوخ هو  ]�ååü – ååالشعراء: [ َّ حط مض خض حض جض مص
 َّ  جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع

اآلية. وهذا ا�ي ع¹° عنه ابن عباس بالنسخ هو من ¿صيص العموم �  ]�ååالشعراء: [
 حك جك مق حق مف خف  حف جف �ُّ اصطالح األصو]k. وقال � قوó تعا :

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ�إنه منسوخ بقوå�[  :óاgور: [ َّ خلحل جل مك  لك خك
اآلية، وهذه اآلية � اmقيقة تب�k أن ا�راد   ]�åاgور: [ َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ

باÇيوت � اآلية األوí هو اÇيوت ا�سكونة، وهذا اÇيان ال يُعت¹ من النسخ � 
.k[اصطالح األصو)á(  

الف ا�وجود � مفهوم النسخ، نعود إ  اgظر � مقصودهم من أن بعد بيان االخت
  �تمل أمرين:، حيث إن ذلك القول آيات سورة اوبة (آية السيف) نسخت ما قبلها

: أنهم يتحدثون عن مw. مكة وما حو�ا من القبائل فقط. فهؤالء تدر°ج أحدهما
 Fgدوانهم بالقوة � ا�رحلة عن رّد ع ملسو هيلع هللا ىلصمعهم اإلسالم � القتال، حيث كّف ا

ِذن ó بعد ا�جرة 
ُ
وا بذلك، م� قتا�م إن هم اعتدوا � ا�سلمk، أو هَ � ا�كية، ثم أ

ر عدوانهم  ذن ó � مهادنة ومسا�ة من يريد منهم السلم وا�هادنة. ومع تكر�
ُ
وأ

ة، وÙن من آخرها صلح اmديبي، ملسو هيلع هللا ىلصونقضهم للعهود ال¥ ¾نت بينهم وبk الرسول 
جاءت سورة براءة با¹ؤ منهم و¯عالن اmرب الشاملة عليهم. فهؤالء القوم قد جاء 

بذلك األمر بإعالن اmرب الشاملة عليهم، ولم يعد Æدي مسا�تهم وال مهادنتهم. و
كون اعامل معهم با�هادنة وا�سا�ة أصبح منسوخا. وهذا يعÕ أن النسخ ي

مع عموم الكفار  مطلقا آليات ا�سا�ة وا�هادنةÎصوص بأوõك القوم، وليس نسخا 
  .� Îتلف األحوال

: أن ا�راد نسخ حكم ا�هادنة وا�سا�ة مع الكفار مطلقا، فيكون حكم ا*ا(
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 ١٣٤  

منسوخا بإطالق، ويكون اmكم الw´  - منهما�سا�k حò -مسا�ة الكفار 
  دم جواز مهادنة أحٍد منهم.وع� �يع األحوال، األخ¤ هو وجوب قتال �يع الكفار 

. و�ا يش¤ إ  وليس ا®ا الظاهر أن مراد أوõك السلف بالنسخ هو ا�عU األول
ابن كث¤ من قول الضحاك بن مزاحم أن اآلية اËامسة من سورة اوبة ذلك ما أورده 

 Fgا kعهد ب À آية السيف ال¥ نسخت ìعهد  ملسو هيلع هللا ىلص Eو ،k�wأحد من ا� kوب
 Eمدة.و)á( الضحاك يتحدث عن كون آية السيف ما أورده ابن كث¤ منسوبا إ  ف

، وال ا�ين نقضوا عهودهم مw. مكة وما حو�ابk و ملسو هيلع هللا ىلصناسخة للعهود بk الرسول 
وال شك أن هذا ا�عU يتحدث عن كونها ناسخة آليات ا�سا�ة وا�هادنة بإطالق. 

نه من ا�ستبعد أن يكون هو مراد أوõك صحيح ال خالف فيه. أما ا�عU ا®ا فإ
سواء �  - بعد نزول سورة اوبة-األمة به العلماء، ألن هذا ا�عÎ Uالف �ا عملت 

 Fgأو  ملسو هيلع هللا ىلصزمن ا kومن جاء بعدهم. وما زال علماء ا�سلم kابعزمن الصحابة وا
  يفتون �واز مسا�ة الكفار ومهادنتهم إذا توفرت fوط ذلك.

  :ومسا�تهم الكفارقتال *انية: ا\ظر � مع� اآليات ال� تتحدث عن ا�سألة ا

يقت\ منا اgظر ومسا�تهم الكفار قتال اgظر � معU اآليات ال¥ تتحدث عن 
َع فيه القتال، أمرين: أحدهما: �  ِfُ وا®ا: السياق العام ا�ي Uظر � ا�عgا

  . ذلكعن والسياق اËاص ألهم اآليات ال¥ تتحدث 

َع فيه القتالأوالً  ِlُ السياق العام ا�ي : :  

ا�سلمون � ا�رحلة ا�كية مأمورين بالص¹ � أذى الكفار و³ن�ب ا�واجهة ¾ن 
ا�سلحة معهم، فلما تأسست للمسلمk دولة � ا�دينة واستقرت دÉئمها، جاء اإلذن 

  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّ��م بقتال من يقاتلهم � قول اهللا تعا : 
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 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
. قال ابن ا¦وزي � ]�ç� – üاmج: [ َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب

�و أهل مكة يؤذون أصحاب رسول اهللا wاآلية: "قال ابن عباس: ¾ن م Uملسو هيلع هللا ىلصمع 
، فأنزل اهللا هذه ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا فيقول �م: اص¹وا، فإ لم أومر بالقتال. حò هاجر ر

وقد بk° اهللا عّز وجل القاعدة العامة ال¥  )á("ية، وì أول آية نزلت � القتال.اآل
 حق مف خف حف جف ُّ�-كم ا�واجهة ا�سلحة مع الكفار � قوó تعا : 

 جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك لك خكحك جك  مق
 مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم
. كما بk° القرآن الكريم مقاصد ] – á�á��áة: اÇقر[ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي

النساء:  سورة، ��áاÇقرة:  سورة، �ç�-üاmج: سورة القتال، وì: دفع الظلم ورفعه (
�ù) ومنع الفتنة � ا½ين ،(األنفال:  سورةç�-ü�) سورة)، وأن يكون ا½ين §ه هللا 

� "يكون دين وا�راد بكون ا½ين §ه هللا أن )، á�çاÇقرة:  �اهللا هو الظاهر العا
ومن ذلك يتبk أنه ليس من مقاصد القتال مقاتلة الكفار �جرد  )å(سائر األديان."

  كفرهم أو إلكراههم � ا½خول � اإلسالم.

 -ال¥ حددت مقاصد القتال-يس¤ � هدي تلك اآليات  ملسو هيلع هللا ىلص¾ن اFg وقد 
صالح من ¾ن يرغب � الصلح،  والقاعدة العامة ال¥ -كم العالقة مع الكفار، وقد

. وقد َوف°ْت بعض القبال بعهودها مع اFg وحلفائها ومن ذلك صلح اmديبية مع قريش
، ونقضت بعضها تلك العهود، وتكرر منها ذلك اgقض، فجاءت آيات سورة ملسو هيلع هللا ىلص

اوبة تأمر بالوفاء للقبائل ال¥ َوف°ْت بعهودها، وتعلن اmرب الشاملة � من ¾ن 
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 ١٣٦  

وÙنت تلك اآليات تمثل مرحلة . ملسو هيلع هللا ىلصهم اËيانة واgقض ا�تكرر للعهود مع اFg دأب
  من ا�راحل وحالة من حاالت اعامل مع الكفار. 

قد ظل ا�سلمون منذ زمن الصحابة ر� اهللا عنهم يقاتلون عند توف�ر أسباب ل
ردة � سورة القتال، ويسا�ون عند توف�ر أسباب السلم، ولو ¾نت آيات القتال الوا

اوبة تعÕ القتال الشامل وناسخة �ا قبلها �ا خالفها الصحابة ر� اهللا عنهم ومن 
ا½عوة اgبوية با�رحلة  ر° مُ جاء بعدهم من ا�سلمk. لقد شاءت حكمة اهللا تعا  أن يَ 

كون قدوة  - kمرحلة امك-وا�رحلة ا�دنية  -مرحلة االستضعاف-ا�كية 
ا بعد بما يتقلبون فيه من مراحل الضعف واالستضعاف والقوة للمسلمk فيم

ظروف ومتطلبات تلك ا�راحل تسجيال خا½ا القرآن الكريم وقد سجل  .kوامك
و¯ذا  .ا فيه À حسب ظروفه ومتطلباتها�@ إ  يوم ا½ين لتستفيد األجيال اا]ة تْ فُ 

ة ا�دنية ومرحلة سورة اوبة، فإن ¾نت حياة ا�جتمع ا�سلم األول قد انتهت با�رحل
ُ  ا�جتمعات ا�سلمة ع¹ ااريخ قد تمرّ  ُ  شبه ا�رحلة ا�كية، كما تمر� بما ي شبه بما ي

بناء � ذلك من األحZم. و ما�رحلة ا�دنية، و�تاج اgاس � §تا اmاk ما يناسبه
وة ا�حمدية وجعلها ناسخة فإن اصور ا�ي يس, إ  تعميم ا�رحلة األخ¤ة من ا½ع

تغيب عنه حقيقة ا�داية الربانية اËا½ة ¦ميع  رٌ ، تصو� �ا � ا�راحل السابقة¾ن �ا 
يغفل عن تنوع الظروف ال¥ يمر بها ا�سملون ا�سلمk � �يع الظروف واألحوال، و

ع¹ القرون إ  يوم القيامة بk قوة وضعف، وسيادة واستضعاف، وبk ظرف 
نة وظرف يكونون فيه األقلية الضعيفة ال¥ ينبý أن كونون فيه األغلبية ا�تمك� ي

عرض عن الصادين اmاقدين � دين اهللا وتتجنب تدعو إ  دين اهللا بهدوء وتُ 
¯ذا قلنا و .حال ا�سلمk � مكةكما ¾ن  ا�واجهة معهم ما استطاعت إ  ذلك سبيال

ُ  -أو بعضا منها-كية األحZم ا�تعلقة با�رحلة ا�إن  ون مسخ، فكيف يعمل ا�سلقد ن
 � مراحل الضعف والقِ 

°
  ة؟ ل
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ا: املعىن والسياق اخلـاص ألهـم اآليـات الـيت تتحـدث عـن قتـال الكفـار ثانًي
  :ومساملتهم

B -  : تعا óحل جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف ُّ�قو 

 من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  مل خل
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حيجي  يه ىه مه جه ين ىن

  .] – á�á��áاÇقرة: [

هذه اآليات تأمر بقتال من يقاتل ا�سلمk وتن« عن االعتداء، وì تتضمن جواز 
 kا�سلم kالقاعدة العامة ال¥ -كم العالقة ب ìو ،kمسا�ة من يسالم ا�سلم

عبد الرnن بن زيد بن أسلم وعن أورد ابن كث¤ رواية عن أ( العا]ة والكفار. وقد 
 يقاتل من قاتله، ويكّف عمن كّف عنه، حò نزلت سورة براءة¾ن  ملسو هيلع هللا ىلصاFg أن 

ولكن ابن كث¤ اع�ض � القول بنسخها، ألنه ال يراها معارضة  )á(.فنسخت ذلك
با � قول عبد الرnن بن زيد بن أسلم حيث قال ،�ا ورد � سورة اوبة : "و¼ معق�
 :óهو تهييج و¯غراء باألعداء ا�ين  إنما َّ  مق حق ُّ�هذا نظر؛ ألن قو

 مس ُّ�همتهم قتال اإلسالم وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: 
، و�ذا قال � هذه اآلية:  ]�çاوبة: [ َّ  خضحض جض  مص خص حص

، أي: كن همتكم منبعثة � َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ�
هم من بالدهم ال¥ أخرجو�م قتا�م، كما أن همتهم منبعثة � قتالكم، و� إخراج

  )å(ا."منها قصاًص 

ق � الرأي 
ّ
وذكر ابن تيمية أن �هور ا�فâين يقولون إنها غ¤ منسوخة، وعل

القائل بالنسخ بقوó: "ضعيف، فإن دعوى النسخ �تاج إ  د]ل، وليس � القرآن ما 
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 ١٣٨  

  )á(يناقض هذه اآلية، بل فيه ما يوافقها."

قتال الZفر ور العلماء بعدم نسخ اآلية بكون الغاية من ويؤ�د ابن تيمية قول �ه
ه لغ¤ه عن دين اهللا، وهذا الwّ يزول بالصغار وا¦زية مع  ì "دفع fه وعدوانه وَصد�

  )å(العهد، فإنه مع العهد كف° يده ولسانه."

 جك  مق حق مف خف حف جف ُّ�وزعم بعضهم أن قوó تعا : 
وهذا . َّ مم ىل مل خل ُّ�عا : منسوخ بما جاء بعدها، وهو قوó ت َّخكحك

 � Õتعا :  تفس¤القول مب óقتل �يع الكفار،  َّ ىل مل خل ُّ�قو Uبمع
غ¤  �يع الكفارإ   َّ ىل مل خل ُّ�قوó تعا : لكن إرجاع الضم¤ � و

، والضم¤  َّ مم خل ُّ�؛ ألنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم)، بل قال: صحيح
بمعU أنه ،  َّ  مق حق ُّ�قوó تعا : �  قبل ذلكروا فيها Éئد � ا�ين ُذك

 )ç(أمر بقتل من وُِجَد من أهل القتال حيث وجد، و¯ن لم يكن من طائفة �تنعة.
 ،kك ا�ين يُقاتلون ا�ؤمنõئٌد إ  أوÉ ئدا إ  �يع الكفار، بل هوÉ فالضم¤ ليس

حيث ثُِقف، وليس من ُحكمه  فمن " ¾ن من ا�حاربk ا�قاتلk للمؤمنk فإنه يُقتل
أن ال يُقاتَل إال � حال قتاó، بل مò ¾ن من أهل القتال ا�ي æيف ا�سلمk، ومن 

يقول الط¹ي � تفس¤ها: "واقتلوا أيها  )ü(شأنه أن يُقاتِل، قُتل قائما أو قاعدا أو نائما."
�k حيث أصبتم مقاتِلَتَ wوأمكنكم قتلهم، م هُ ا�ؤمنون ا�ين يقاتلونكم من ا�

 :óقو Uن تمكنتم من قتلهم ... َّ ىل مل ُّ�وذلك هو معZاقتلوهم � أي م
وبهذا افس¤ لآليتk ينتµ ا½ا´ إ  القول بالنسخ، ويتبù(  °k(وأب:تم مقاتلهم."

أن اآلية ا®انية مكملة لآلية األوí ومفâة �ا، والضم¤ فيها Éئد � من ُذكروا � 
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١٣٩  

وí، وهم ا�ين يقاتلون ا�سلمk. وبهذا يتبkّ عدم صحة القول بالنسخ؛ ألنه اآلية األ
ة  �âمع أنها � الواقع مكملة ومف ،íتفس¤ اآلية ا®انية بمعزل عن اآلية األو �قائم 

  �ا.

F-  : تعا óهن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّ�قو  
األنفال: [ َّ من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل

�á – �å[.   

رّجح ابن كث¤ أنها نزلت � غزوة بدر، وذكر أنه نُسب إ  ابن عباس، و�اهد، 
وعطاء اËراسا، وعكرمة، واmسن، وقتادة أنها منسوخة بآية السيف � "براءة" 

ب � ذلك . ثم عق° ]�åاوبة: [ َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نبُّ�
ا�م إذا أمكن ذلك، فأما إذا ¾ن بقوó: "فيه نظر أيضا؛ ألن آية براءة فيها األمر بقت

 Fgما فعل ا�العدو كثيفا، فإنه ³وز مهادنتهم، كما دلت عليه هذه اآلية الكريمة، و
  )á(يوم اmديبية، فال منافاة وال نسخ وال ¿صيص." ملسو هيلع هللا ىلص

J-  : تعا óزث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ�قو 
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث
  .]� – ÷ا�متحنة: [ َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن

اختلف أهل افس¤ � من نزلت هذه اآليات � 3سة أقوال: أحدها: أنها نزلت 
� أسماء بنت أ( بكر حk قدمت عليها أمها ا�دينة وì ما زالت � الwك، فلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ف/لت هذه اآليات، وأمرها رسول ملسو هيلع هللا ىلصحò استأذنت رسول اهللا دخلها م/�ا تُ 
ا®ا: أنها نزلت � خزاعة وبÕ مدلج، أو � خزاعة وبå(  Õ(أن تدخلها م/�ا.

                                           

�á�  " ,�9���
 ���3�
 ��B< ,�yG ��
�$ ,!�C 
�å�  �7 �A� �/ ¶�� qX./ :¶��M X��7 S
 � ̄M ®? ̄� �²7 ¶  S
 P�.� ?�7 Y )GR� H  H�/¬ ,

 S
 P�.� ¶9WBW.�`¬,  :P�M ?H�/ ^	Q`/ ,),*
� H  :¶LM"Cw�/ ²	 ��u"  ,=��l,�
 ]9:	�
 C���9L7 ´4�:W�
 ��L�` ),�
 ��WG 



 ١٤٠  

� أال يقاتلوه، وال يعينوا عليه  ملسو هيلع هللا ىلصاmارث بن عبد مناف، وÙنوا صاmوا رسول اهللا 
أحدا. وا®الث: أنها نزلت � قوم من بÕ هاشم منهم العباس. الرابع: أنها نزلت � 

. واËامس: أنها Éمة � �يع الكفار، وì منسوخة بقوó تعا : النساء والصبيان
  )ù[.)áاوبة: [ َّ حب جب هئ مئُّ�

íقال الط¹ي � تفس¤ها بعد عرض ما روي من األقوال ا�ختلفة فيها: "وأو 
 لم ا�ين عن اهللا ينهاكم ال: بذلك ُعÕِ : قال من قول بالصواب ذلك � األقوال

 وتقسطوا وتصلوهم، ت�¹وهم أن واألديان ا�لل أصناف يع� من ا½ين، � يقاتلو�م
 َّ يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب ُّ�: بقوó م° قَ  وجّل  عزّ  اهللا إن .إ]هم

  ].÷ا�متحنة: [

 من لقول معU وال .بعض دون بعًضا به æصْص  فلم صفته، ذلك ¾ن من �يع  
 ال �ن أو نسب، قرابة هوبين بينه �ن اmرب أهل من ا�ؤمن برّ  ألن منسوخ، ذلك: قال

 أو ó داللة ذلك � يكن لم إذا عنه من©ّ  وال Áُّرم غ¤ ،نسب وال وبينه بينه قرابة
 ما صّحة بkّ  قد. سالح أو بُكراع �م تقوية أو اإلسالم، ألهل عورة � اmرب ألهل
َ  ن° إِ : (وقوó .وأمها أسماء قصة � الزب¤ ابن عن ذكرناه ا�ي ا¹Ë ذلك � قلنا  اب°

ُمْقِسِطkَ  ُ�ِب� 
ْ
 اmّق  ويعطونهم اgاس، نصفونيُ  ا�ين ا�نصفk �ّب  اهللا إن: يقول) ال
 )å(".إ]هم أحسن من إ  وُ�ْسنون بّرهم، من في¹ّون أنفسهم، من والعدل

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّ�قوó تعا :  -�
 جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب  مب

  .]ùة: اوب[ َّ  خص حص مس خس حس

هذه اآلية ì أكv ما يشار إ]ه بـ "آية السيف"، وì أبرز ما يعتمد عليه القائلون 
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 �بنسخ آيات ا�سا�ة وا�هادنة. وì آية ورد فيها اgص � إعالن اmرب الشاملة 
د �م � À طريق يسلكونه. �k بالقتل، واألÓ، واmصار، وال�ص�wا�)á(  ¥ال ìو

وبk أحد من  ملسو هيلع هللا ىلصلضحاك بن مزاحم إنها نسخت À عهد بk اFg قال فيها ا
�k، وE عهد وE مدة.wا�)å( وبة  هذه اآلية واآليات ال¥ قبلهات خنسمن سورة ا

�k ملسو هيلع هللا ىلصالعهود ال¥ ¾نت بk الرسول wا� kإال العهود  ا�ين أخلفوا عهودهموب ،
�ؤمنk فإنها مستمرة إ  أجلها. ال¥ لم ينقضها أصحابها ولم يظاهروا أحدا � ا

لم يقل إنها نسخت آيات ا�سا�ة وا�هادنة بإطالق،  الضحاك وينبý انب�ه هنا إ  أن
 Fgا kاألمرين  ملسو هيلع هللا ىلصو¯نما قال نسخت العهود ال¥ ¾نت ب kوالفرق ب .k�wا� kوب

  واضح.

ض والص¹ � إ  أنها نسخت À آية � القرآن فيها ذكر اإلعرا هموذهب بعض
ُ �ن أذى األعداء، و اmسk بن الفضل. وذهب آخرون إ  أنها منسوخة  ه هذاسب إ]ن

 ىف ُّ�وليس ناسخة، فقد نسبوا إ  الضحاك والسدي وعطاء أنها منسوخة بقوó تعا : 

هما انسخ أحدتن لم ا. وذهب ابن زيد إ  أن اآليتÁ kكمت]Áüمد: [ َّ اك يق ىق يف
حه الىرخاأل    )ç(قرطF.، وصح°

اضطراب gا يتبkّ ¯ذا نظرنا � هذا ال�م عن كون اآلية ناسخة أو منسوخة و
فالضحاك نُسب إ]ه  .ناسخة أو منسوخةا أوõك ا�فâين � القول بكونهلنسبة إ  ا

�k فيما أورده ابن كث¤، ونُسب إ]ه  ملسو هيلع هللا ىلصالقول بأنها ناسخة لعهود الرسول wمع ا�
 فيما أورده القرطF، وبعد ذلك Úد القرطF نفسه ينسب إ القول بأنها منسوخة 

 حض جض مص ُّ�القول بأنها نسخت اآلية ال¥ بعدها، وì قوó تعا :  -نفسه- الضحاك
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 )á(.]�اوبة: [ َّ خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
ك � صحة ما يُنسب إ  أوõك ا�فâين، ويشّكك � مصداقية  وهذا اضطراب يشك�

  اسخة أو منسوخة.القول بكونها ن

 
ً
من ال  � بعض القائلk بكونها ناسخة: "وقد ذكر بعُض  قال ابن ا¦وزي معلقا

�م من ناق� افس¤ أن هذه آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا  مَ هْ فَ 
وعwين، ثم صار آخرها ناسخا ألو�ا وهو قوó تعا : "فإن تابوا وأقاموا الصالة..." 

�هم ويقروا بالصالة وهذا سوء فهم؛ ألf وهم إال أن يتوبوا منÓاقتلوهم وأ Uن ا�ع
  )å(والزÙة فخلوا سبيلهم وال تقتلوهم."

بأنها نسخت آيات ا�سا�ة هو أخذهم §مة بعضهم إ  القول الظاهر أن ا�ي دفع 
Fو¼ �يع األحوال. جاء � تفس¤ القرط k�wمة � �يع ا�É أنها � "k�wا�" 

ن°ة خّصت منه : َّ هئ مئ ُّ�� تفس¤ قوó تعا :  "Éم � À مwك، لكن الس�
ما تقدم بيانه � سورة اÇقرة من امرأة وراهب وصF وغ¤هم. وقال اهللا تعا  � أهل 

�k ال يتناول  َّ مل يك ىك ُّ�الكتاب wوز أن يكون لفظ ا�Æ إال أنه ،
  )ç(َقبََدة األوثان وغ¤هم." أهل الكتاب، ويقت\ ذلك منع أخذ ا¦زية من

�æ "kالف سياق اآلية، وæالف اآلية ال¥ قبلها وال¥ wوالقول بعموم §مة "ا�
  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ�بعدها. فاآلية ال¥ قبلها تنص � أنه: 

 َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

ا نقضوا. قيل: إنهم بنو . قال الرازي � تفس¤ها: "ألجل أنهم ما نكثوا وم]üاوبة: [
كنانة وبنو ضمرة، ف�بصوا أمرهم وال تقتلوهم، فما استقاموا لكم � العهد 

�k ا�ين وف�وا  )ü(فاستقيموا �م � مثله."wأن ا� �واآلية ·�ة � اgص 
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�k" ا�ين أعلنت عليهم اmرب. وهو األمر نفُسه ا�ي wبعهودهم ال يدخلون � "ا�
 حم جم يل ىل مل خل ُّ�اآلية السابعة من السورة � قوó تعا : أكدته 

 جييه ىه مه جه  ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم  خم
  .]�اوبة: [ َّ يي  ىي مي خي حي

علنت عليهم -تنص � أن ا�ستج¤  بعدها واآلية ال¥
ُ
�k ا�ين أwمن ا�

  Þمَ  عُ مَ ال يُقتل، بل يُسْ  - اmرب
°
وذلك قوó ، غ مأمنهاهللا تعا  لعله يهتدي، ثم يُبل

 خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ�: تعا 
سياق اآلية يدل داللة وبهذا يتبkّ أن  .]�اوبة: [ َّ  خك حك جك مق حق مف

�k" تتحدث عن مw. القبائل العربية ا�ين نقضوا واضحة � أن wمة "ا�§
اءة ، وهم ا�ين جاءت اآليات السابقة �ذه اآلية بإعالن ال¹ملسو هيلع هللا ىلصعهودهم مع الرسول 

 k�wا� �منهم ومن عهودهم، وتأجيلهم أربعة أشهر ]نظروا � أمرهم، وال تدل 
، بل ال تشمل حò مw. ا¦زيرة العربية ا�ين لم ينقضوا بإطالق � À زمان ومZن

  )á(.عهودهم

و�ا يثبت ذلك من اآلثار، ما جاء عن سعيد بن جب¤، قال: جاء رجل إ  = بن 
فقال: إذا أراد الرجل منا أن يأÁ îمدا بعد  ]نزول أوائل سورة اوبة بعد[أ( طالب 

ل؟ فقال = بن أ( طالب: تِ انقضاء األربعة األشهر فيسمع Þم اهللا أو يأتيه Ãاجة قُ 
 مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ�ال، إن اهللا عز وجل يقول: 

  )å(.]�اوبة: [ َّ جغ

من ا�الكية واmنفية واmنابلة أن  وقد ذكر ابن تيمية أن مذهب �هور الفقهاء
 عليه 

ّ
سبب قتال الكفار ا�قاتلة وليس �رد الكفر. وأن مذهبهم هو ا�ي يدل
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 ١٤٤  

كما ذكر أن مذهب مالك، وأ( حنيفة، واألوزا´، وأnد  )á(الكتاب والسنة واالعتبار.
زية بن حنبل � إحدى الروايتk عنه، وì الرواية ا�نصوصة عنه ·�ا، قبول ا¦ا

�k، وليس من أهل الكتاب وا�جوس فقط.wمن �يع ا�)å(  

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ�قوó تعا :  -�
 خسحس  جس مخ جخ محجح مج حج مثهت مت خت  حت جت
 مع جع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس
  .]�çاوبة: [ َّ  جغ

  مص خص حص مس ُّ�اآلية هو قوó تعا :  هوÁل الشاهد � هذ
Éمة تدل �  َّ  خضحض ُّ�§مة أن  همى بعض، حيث ير ]�çاوبة: [ َّ  خضحض جض

�k ¾فةwيع األحوال قتال ا�� � .  

قوالن: األول: أن يكون ا�راد قاتلوهم  َّ  خضحض ُّ�قال الرازي: "� قوó تعا : 
� قتا�م، كما أنهم يقاتلونكم � هذه الصفة. يريد تعاونوا  kبأ�عكم �تمع

 تتقاطعوا و�ونوا عباد اهللا �تمعk متوافقk � وتنا·وا � ذلك وال تتخاذلوا وال
مقاتلة األعداء. وا®ا: قال ابن عباس: قاتلوهم بكليتهم وال -ابوا بعضهم ب�ك 
القتال، كما أنهم يستحلون قتال �يعكم. والقول األول أقرب حò يصح قياس أحد 

� اآلخر." kا¦انب)ç( ط¹ي، حيث قال � واختيار الرازي هو ا�ي ذهب إ]ه ال
�k باهللا أيها ا�ؤمنون �يعا غ¤ Îتلفk، مؤتلفk غ¤ wتفس¤ها: "وقاتلوا ا�

 
ً
�ون �يعاwكما يقاتلكم ا� ،kق�مف ".kغ¤ متفرق kتمع�)ü(  

ف، ويكون من قال ابن كث¤: "... �تمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنَ و
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ما Æتمعون mربكم إذا حاربو�م فاجتمعوا أنتم أيضا باب اهييج واحضيض، أي ك
�م إذا حاربتموهم، وقاتلوهم بنظ¤ ما يفعلون. و�تمل أنه إذن للمؤمنk بقتال 

�k � الشهر اmرام إذا ¾نت اÇداءة منهم."wا�)á(  

§مة "¾فة" ترجع إ  الشهور إلباحة أن وا¦دير با�كر أن من ا�فâين من ذهب إ  
�k تعود � تال الكفار � األشهر اmرم، والقwروى الط¹ي عن عطاء بن أصال ا� .

 :óرام � براءة، قوmحل القتال � الشهر ا
ُ
 حص مس ُّ�ميâة قوó: "أ
ورجح الط¹ي  )å(يقول: فيهن و¼ غ¤هن." ]�çاوبة: [ َّ  خضحض جض  مص خص

óوالصواب من القول � ذلك ما قا" :óبقو Uعن  هذا ا�ع ©gة من أن اâعطاء بن مي
ُهوِر ِعنَْد اِهللا...  َة الش� �k � األشهر اmرم منسوخ بقول اهللا جل ثناؤه (إن° ِعد°wقتال ا�

�kَ َ¾ف°ًة َكَما ُفَقاتِلُونَُكْم َ¾ف°ة) (اوبة: ِ ِwُْم
ْ
  )ç�.()çَوقَاتِلُوا ال

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّ� -�
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

  .]�åاوبة: [ َّ رن  مم ام يل

ه إ]هم رسول اهللا   )ü(."ملسو هيلع هللا ىلصروى الط¹ي عن ابن زيد: "قال: وهم الروم. قال: فوج°
� أمره Ãرب الروم،  ملسو هيلع هللا ىلصوقال � موضع آخر: "وُذكر أن هذه اآلية نزلت � رسول اهللا 

ُ  )ù(بعد نزو�ا غزوة تبوك." ملسو هيلع هللا ىلصفغزا رسول اهللا  وó: "وعند نزول هذه ب إ  �اهد قسِ ون
  )�(� غزو الروم، وم� {و تبوك." ملسو هيلع هللا ىلصاآلية أخذ رسول اهللا 

ال¹اءة من � سورة اوبة Úد القسم األول منها يتحدث عن  نانظرإذا و{ن 
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 ١٤٦  

�k ا�ين نقضوا عهودهمwرب الشاملة عليهم ،ا�mثم . ، وبيان سبب ذلكو¯عالن ا
� قتال � - ومنه هذه اآلية–جاء القسم ا®ا  kصارىرض ا�سلمgا�ين  الروم ا

اËروج  ملسو هيلع هللا ىلصحشدوا اmشود مع عمالئهم الغساسنة �ها�ة ا�سلمk، فقرر الرسول 
  )á(إ]هم إلظهار قوة ا�سلمk وردعهم عن افك¤ � مها�ة ا�دينة.

أن اآليات ال¥ تتحدث عن قتال الكفار وعن مسا�تهم ليس فيها ناسخ اËالصة 
نسوخ، بل ì تwيعات -دد ضوابط العالقة مع الكفار � Îتلف األحوال وال م

األصل � رسالة اإلسالم دعوة اgاس وهدايتهم وليس قتا�م، و¯نما القتال ووالظروف. 
فتح لفع أذى الكفار عن أهل اإلسالم وأرضه أو ½طارئ عندما يكون وسيلة حكم 

 ذلك ويهلك من هلك عن بي�نة. من رغب �بها ½عوة اإلسالم ]هتدي  قالطري
نسخ آيات السلم وا½عوة وا�عاملة اmسنة مع غ¤ ا�سلمk يعارض هذه بالقول و

اmقيقة. كيف تكون آيات القتال ناسخة آليات ا½عوة، وا½عوة مستمرة إ  قيام 
َل لع� ر� اهللا عنه يوم خي¹: "اْغُفْذ َ�َ رِْسِلَك حَ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال اFg  ؟الساعة ò° تَْ/ِ

 ُ ْن َفْهِدَي اب°
َ َ
ِ أل

°Jُب َعلَيِْهْم، فََوا ِÆَ ْخ¹ُِْهْم بَِما
َ
 اإلِْسَالِم، َوأ

َ
بَِك  بَِساَحِتِهْم، ُعم° اْدُقُهْم إِ 

ْن يَُكوَن لََك nُُْر اg°َعِم."
َ
 َخْ¤ٌ لََك ِمْن أ

ً
فهداية اgاس خ¤ من قتلهم وأخذ  )å(رَُجال

ورة اوبة وما فيها من آيات القتال من آخر ما نزل ال يعÕ أنها ناسخة ا�غانم. و�ون س
 ا�سلمk.غ¤ �ا نزل قبلها من األحZم ا�تنوعة ا�تعلقة باعامل مع 

  ].�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�قو¡ تعا : �ديد ا�قصود من  ا\موذج ا*الث:

  )ç(مذهبk رئيسk: َّ جنمم خم حم جم ُّ�ذهب أهل العلم � تفس¤ قوó عز وجل: 
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اإلخبار بأن اهللا تعا  لم Æُِْر أْمَر اإليمان معناها اµg اËالص، بمعU أن : أحدهما
ا�ي ، ونشئ ا½يناإلكراه ال يُ ف© إخبار بأن  .� اإلكراه، بل � امكk واالختيار

 عد� ال يُ  - دون أن يكون ذلك اإلعالن نا³ا عن قناعة داخلية- علن إسالمه خوفا يُ 
 ،الزwÎيوقد اختار هذا ا�عU إسالمه صحيحا؛ ألنه غ¤ ناشئ عن اعتقاد صحيح. 

ُ أمَر اإليمان � اإلجبار  ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ��حيث يقول: " أي لم Æُِْر اب°
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ�والقâ، ولكن � امكk واالختيار. و{وه قوó تعا : 

أي لو شاء   ]��يونس: [ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى
  )á(م � اإليمان ولكنه لم يفعل، وبU األمر � االختيار."هُ âََ لقَ 

: أن ا�راد بها اg© عن اإلكراه، فهو َغµٌْ � معU اg©، بمعU أن ا�ذهب ا*ا(
 وا�ؤمنk من بعده أن يقوموا بإكراه أحد � ملسو هيلع هللا ىلصاآلية نٌ© من اهللا تعا  للرسول 

.ýّمن ال °kاعتناق اإلسالم؛ ألن الرشد قد تب)å(  ،ينâهذا ما ذهب إ]ه كث¤ من ا�ف
بk اËصوص والعموم، كما اختلفوا � كونها منسوخة  هادالثم اختلفوا بعد ذلك � 

ون عذهب قوم إ  أنها خاصة � أهل الكتاب وا�جوس ا�ين æضف أو غ¤ منسوخة.
وذهب قوم إ  أنها  )ç(.ويدفعون ا¦زية، وهو اختيار الط¹ي لسلطان اmكم اإلسال�

Éمة، ونسبه ابن تيمية إ  ا¦مهور، حيث يقول: "�هور السلف واËلف � أنها 
ليست Îصوصة وال منسوخة، بل يقولون إن°ا ال نُكره أحدا � اإلسالم، و¯نما نقاتل 

لم نقتله ولم  القتاَل  َل عَ فَ  نْ مَ من حاربنا، فإن أسلم عصم دمه وماó، ولو لم يكن 
نزلت قبل أن أنها ، ووذهب فريق ثالث إ  أنها منسوخة )ü(نكرهه � اإلسالم."
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 ١٤٨  

 ىل مل خل ُّ� تعا : قوó نسختها ال¥ اآليات من ذكروه و�ا .فرض القتاليُ 
 .]�çاوبة: [ َّ من خن حن جنيم ىم  ممخم حم جم يل
eاإلكراه جواز ال�م هذا ومقت � هذا � nلهم وا�ي اآلية. هذه نسخ بعد ا½ين 

 نزول بعد اإلسالم � ا½خول � العرب مw. أكره ملسو هيلع هللا ىلص اFg أن اعتقادهم القول

ا¦زية أو اÇقاء � عبادة األوثان، بل  -بعد نزو�ا-لم يقبل منهم  ألنه ؛اوبة سورة
 حئ جئ يي ُّ�وذلك طبقا �ا جاء � قوó تعا :  ،خّ¤هم بk اإلسالم والقتال

 هت متخت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ
ودعوى . ]ùاوبة: [ َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث

 Fgاإلسالم ال تثبت؛ ألن ملسو هيلع هللا ىلصإكراه ا �إذا نظرنا � آيات سورة نا مw. العرب 
اوبة ال¥ جاءت بنبذ العهود وقتال مw. العرب ال Úد فيها حديثا عن إكراههم 

ما يدل � خالف ذلك. وأقوى ما يدل � أن تلك اmرب لم � اإلسالم، و¯نما Úد 
 خض حض جض مص ُّ�تكن إلكراه مw. العرب � اإلسالم قوó تعا : 

 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض
هذه اآلية � 
ية ال:احة بأن أمر اإلسالم قائم � القناعة  .]�اوبة: [ َّحكخك

 جئ يي ُّ�اآلية مباfة بعد قوó تعا : واالختيار، ال � اإلكراه. وقد جاءت هذه 
 حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
اوبة: [ َّ  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت

ù[ا½ين ألمر �اهللا تعا  رسوó  . ولو ¾ن القصد من إعالن اmرب عليهم إكراههم 
بإمساك هؤالء ا�ين يستج¤ون به وعدم إطالق Óاحهم حò يعلنوا إسالمهم 

ا أو إكراها. ولكن الواقع خالف ذلك، حيث أمره بإجارتهم و¯سماعهم Þم اختيار
اهللا، ثم إبالغهم بعد ذلك إ  مZن يأمنون فيه، و�م ¾مل اmرية � اإلسالم أو اÇقاء 

إكراههم � اإلسالم أنه عّز وجّل يكن � الكفر. و�ا يدل أيضا � أن القصد لم 
ولم ينقضوا عهودهم، وأمر  ملسو هيلع هللا ىلص�م عهد مع الرسول  استثU من ال¹اءة ا�ين ¾ن
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 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ�بالوفاء �م بعهودهم. قال تعا : 
. ]üاوبة: [ َّ ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم ام

وهؤالء ا�ين استثناهم ¾نوا من مw. العرب، ولو ¾ن ا�راد من إعالن اmرب إكراه 
� ذلك من نقض عهده ومن لم ينقضه؛ ألنهم مw. العرب � اإلسالم، الستوى 

سواء � الwك، ويستحقون اإلكراه � ا½ين. كما أن آيات سورة اوبة قد فّصلت 
  )á(أسباب إعالن اmرب � مw. العرب، ولم تذكر منها إكراههم � ا½ين.

ل¥ ì ا ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�وذهب Áمد الطاهر ابن Éشور إ  أن آية 
نسخت آيات القتال. ويبدو أنه بU رأيه هذا � األثر ا�ي رواه الط¹ي منسوبا إ  

سالم اآلية نزلت بعد أن دخل اgاس � اإلابن عباس ر� اهللا عنهما أن هذه 
بعد فتح مكة و�لك ذهب ابن Éشور إ  أنها نزلت  )å(.وأعطى أهل الكتاب ا¦زية

فَنََسَخْت ُحْكَم الِقتَاِل َ�َ َقبُوِل حيث يقول: " ،بالد العربيطرة اإلسالم � وس
ِم َوُهَو ال

َ
َطاِن اإلِْسال

ْ
َْت ُسل

َ
ُخوِل - ْت َ�َ اِالقِْتنَاِع ِمنُْهْم بِا½�

°
َم وََدل

َ
ُ ـالZَفِِريَن اإلِْسال ُمَع°¹

 Fِ°gَحُه َقَمُل ا ِة، َووَض° م° ِك َنْعَد  وََذلَِك ِحkَ َخلََصْت  ،ملسو هيلع هللا ىلصَقنُْه بِا�� َ °wَعَرِب ِمَن ال
ْ
ُد ال

َ
بِال

َعَرِب َنْعَد الَفتِْح 
ْ
فَْواًجا ِحkَ َجاَءْت ُوفُوُد ال

َ
يِن أ َة َوَبْعَد ُدُخوِل اg°اِس ِ� ا½� ا  .َفتِْح َمك° فَلَم°

 
°
 ِمل

َ
ِك َوالر�ُجوِع بِِهْم إِ  ْ �wِمْن إِْغَقاِذ الَعَرِب ِمَن ال ِ ِْليِص َيم° ُمَراُد اب° ِة إِبَْراِهيَم، َوِمْن ¿َ

يِن وnََِايَِة  �kَ، َوِمْن َيْهِيئَِة َطائَِفٍة َعِظيَمٍة mَِْمِل َهَذا ا½�ِ ِwُْم
ْ
رَْجاِس ال

َ
َكْعبَِة ِمْن أ

ْ
ال

ُمZَبََرةِ 
ْ
ِم َوَزاَل َما َ¾َن َ�ُوُل ُدوَن اي�بَاِعِه ِمَن ال

َ
َ َهْدُي اإلِْسال °kََنيَْضِتِه، َوَيب ُ َق اب° ، وََحق°

ْنَ+ 
َ
يِن َوأ ُ الِقتَاَل َ�َ ا½� نَْطَل اب°

َ
ُه أ

�
ا َيم° َذلَِك ُ§ ِك ... لَم° ْ �wِد الَعَرِب ِمَن ال

َ
َمَة بِال

َ
 َسال

َطانِِه، َوَ�لِك قَاَل 
ْ
 نت مت زت رت يب  ىب نب ُّ� :الِقتَاَل َ�َ تَوِْسيِع ُسل

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

وََ�َ َهَذا  .]�åاوبة: [ َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك
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َم ِمْن آيَاِت الِقتَاِل ِمثِْل قَْوó قبلَها َها ا�Fِ°g جاِهِد (:تَُكوُن اآليَُة نَاِسَخًة لَِما َيَقد° ف�
َ
يَا أ

ُمنافِِقkَ َواْغلُْظ َعلَيِْهمْ 
ْ
اَر َوال ُكف°

ْ
   )á(".)�احريم: ( )ال

هر ابن Éشور أن اإلكراه � ا½ين بالقتال ¾ن مقتÞ eم الشيخ Áمد الطا
مwوÉ قبل فتح مكة، فلما فُِتَحت مكة وخضعت بالد العرب لإلسالم نُِسخ القتال 
ا�ي ¾ن mمل العرب � اإلسالم بالقوة، وصار اإلكراه غ¤ مwوع، وÙن نسخ 

 ىل مل يك ىك ُّ�وآية  ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�اإلكراه � ا½ين بآية 
وال شك أن دعوى القتال بغرض اإلكراه �  .]�åاوبة: [ َّ رن  مم ام يل

ينقضها نقضا  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم قبل فتح مكة ال د]ل عليها، بل ا®ابت من س¤ة الرسول 
 Fgاإلسالم ال بالقتال وال بغ¤ه من الوسائل، ال  ملسو هيلع هللا ىلصتاما. ولم يثبت أن ا �أكره أحدا 

  قبل فتح مكة، وال بعد فتحها.

يتبk منها أن ا�ي nل أصحاب خالصة األقوال الواردة � اآلية، وا سبق هو م
ا�ذهب ا®ا � اËوض � كونها خاصة أو Éمة، وناسخة أو منسوخة، هو 

 Fفيها  ملسو هيلع هللا ىلصاعتقادهم أنها خطاب للن µgعن اإلكراه � ا½ين، و�لك ·فوا ا ©gبا
وفيق بk اg© وبk ما ظنوه من إكراه اFg إ  اg©، ثم ذهبوا بعد ذلك �اولون ا
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  ص@ بعض مw. العرب � ا½خول � ا½ين. 

 Fعن اإلكراه � ا½ين هو ما  ملسو هيلع هللا ىلصويبدو أن ا�ي أوهمهم بكونها خطابا للن ©gبا
كما ذكر - لكنها ترجع سبب ال/ول، و وقد تعددت األقوال �روي � سبب نزو�ا. 

أنها نزلت � قوم من األنصار ¾ن �م أوالد يسk: أحدهما: إ  سببk رئ )á(-الط¹ي
فلما جاء اإلسالم أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم اهللا عن ذلك،  ،اوأو تن:°  ،دوهمهو° 

نزلت � رجل من األنصار وا®ا: أنها  .حò يكونوا هم æتارون ا½خول � اإلسالم
ó ن¾،kصmا :ó سالم بن عوف، يقال Õابنان، فقدم ³ار من الشام إ  ا�دينة، من ب 

ا ومضيا معهم إ   فلما أرادوا اËروج أتاهم ابنا اmصk فدعوهما إ  اg:انية فتن:°
مشتكيا أمرهما، ورغب أن يبعث رسول اهللا من  ملسو هيلع هللا ىلصالشام، فأB أبوهما رسول اهللا 

  يردهما، ف/لت اآلية.

فإنها ال تكون بمعU السبب اmقي  و¯ذا صّح �ء من تلك الروايات ا�ختلفة، 
لل/ول ا�ي يكون ó تأث¤ � تفس¤ اآلية، و¯نما ì �رد مناسبة جاء فيها تذك¤ اهللا 
عز وجل للمسلمk بأن ُسن°ة اهللا تعا  قد جرت بأن اإليمان ال يقوم � اإلكراه، بل 

لرساالت السماوية إ  يوم � االقتناع واالختيار، وأن هذه ُسنّة اهللا تعا  منذ بدء ا
  ا½ين.

� أمرين: أحدهما: ا�عU ظر اgا�قصود من اآلية {تاج إ  -ديد ومن أجل 
  اللغوي لآلية، وا®ا: السياق ا�ي وردت فيه. 

أما ا�عU اللغوي لآلية، فال خالف أن صيغتها صيغة نµ، ف© تنµ وقوع اإلكراه � 
إال األصل عدم ·فها عن معناها اللغوي إ  معU آخر ا½ين. وما دام األمر كذلك ف

½]ل يقت\ ذلك، هو Éدة السياق أو éورة صدق ال�م. وال éورة هنا؛ ألن nلها 
� اµg سليم، وال æالف نصوص الwع ومبادئه، بل هو موافق �ا وللواقع وللسياق.   
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لعام ا�ي وردت فيه، وا®ا: : السياق احدهما: أkوأما السياق فننظر فيه من وجه
  . ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�قوó تعا : السياق اËاص ل

أما السياق العام ا�ي تنتÝ إ]ه اآلية فهو سياق اmديث عن حرية ااالعتقاد، وقد 
وردت � القرآن الكريم آيات كث¤ة تتحدث عن أن اهللا تعا  عر°ف اإلنسان سبيل 

بيل الكفر والضالل، وزوّده بوسائل اإلدراك وامي�، وأعطاه اوحيد واقوى وس
 :kالسبيل kاالختيار ب �ا�دى سبيل ، أي  ]�áاÇت: [ َّ حب جب  هئ  ُّ�القدرة 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ�وقال تعا :  )á(.الwسبيل الضالل واË¤ وو
عّز -. ثم أرسل ]�á – �الشمس: [ َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ

 يب ىب ُّ�سل وأنزل معهم الكتب Çيان اmق وهداية اgاس: الر -وجّل 
النساء: [ َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

á�ù[ ،وألزمهم با�سؤو]ة عن اختيارهم ،kالطريق kوأعطى للناس حرية االختيار ب .
 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ� ورتّب ا®واب والعقاب � حسب ذلك االختيار:

 زئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ�ل تعا : اقو ، ]�åالكهف: [ َّ نبمب زب  رب
 َّ رث يت ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زبرب يئ ىئ نئ مئ

 مت هب مب هئ مئ  هيمي خي حي جي ٰه مه جه ُّ�، وقال تعا :  ]÷�áيونس: [
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ�، وقال تعا :  ]üáيونس: [ َّ مس هث مث هت

  . ]��يونس: [ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

اية ا½عوة � الع: ا�0 وبهذا نرى أن نصوص القرآن الكريم قد نصت منذ بد
� حرية االعتقاد، وأن اإليمان قائم � االقتناع ال � اإلكراه: فطريق اإليمان 

- واضحة، وطريق الكفر واضحة، ولإلنسان حرية االختيار بينهما، وال يمكن ألحد 
 أن يُنِْشئ � نفوس اgاس اإليمان دون إرادة منهم وتوفيق من اهللا -حò لو ¾ن نبيúا
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عز وجل. وهذه اmرية ثابتة ¦ميع البw قبل مÒء اإلسالم وبعد �يئه، وì شاملة 
ألهل الكتاب و�w. العرب ولغ¤هم من اgاس. ومادام األمر كذلك فال فائدة من 
ق نتيجة. وهذا  Áاولة إر
م اgاس � اإليمان، وال Æوز فعُل ذلك ألنه أمٌر ال ُ�ق�

 آيات كث¤ة من القرآن الكريم منذ العهد ا�0 لتعوة األمر منصوص عليه �
  .]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�اإلسالمية، ولم يثبت فقط ب/ول قوó تعا : 

Ëديث عن قصص األنبياء اص لآلية، أما السياق اmفإنها وردت � سياق ا
 حم جم ُّ� : ويكون قوó تعا )á(السابقk مع أقوامهم، ف© مسبوقة بذلك ومتبوعة به،

بيانا لسن°ة من ُسL اهللا تعا ، وì أن ا½ين قائم � االقتناع ال  ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم
� اإلكراه، وأن اإلكراه ال يُنشئ إيمانا صحيحا، وهذه ُسّنة إ�ية قائمة منذ بداية 

ن مبنّيا الرساالت السماوية. و�يع األنبياء والرسل بي°نوا الرشد من الýّ، وÙن اإليما
� القناعة ال � اإلكراه من ½ن أّول رسول أرسله اهللا عّز وجّل، وÙن الكفار بالر�سل 

ولم يتبkّ الرشد من الýّ بعد فتح مكة ، غ¤ معذورين � كفرهم منذ ذلك الوقت
. وهذا يدل � أن آية ذ بداية ا½عوة اإلسالميةفقط، بل ¾ن الرشد متبي�نا من الýّ من

ليست خاصة بالرسول ص@ اهللا عليه وا�سلمk، و¯نما  ]�åùاÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�
ì ناطقٌة بُسن°ة إ�ية جارية منذ بدء الرساالت السماوية إ  أن يرث اهللا األرض ومن 

ا´ إ  ·فها من اµg إ  اg©، وتنتµ اmاجة إ  اmديث بذلك ينتµ ا½و عليها.
تاب أو غ¤هم، كما تنتµ اmاجة إ  اÇحث � كونها ¿صيصها بأهل الكعن 
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 ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ� � 
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين
 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
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 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
  .]÷åùاÇقرة: [ َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك
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  .، فال عالقة للنسخ أو اخصيص بهامنسوخة أو ناسخة

 حنُّا�الحظ أن ا�ين ·فوا اآلية إ  اg© دعموا رأيهم بربط قوó عز وجل: و
اÇقرة: [ َّ جنمم خم حم جم ُّ�بما قبله وجعلوه تعليال لقوó تعا :  َّ�مهجه هن  من خن

åù�[ Fgأنه قد ورد إ  ا Uعن اإلكراه � ا½ين �  ملسو هيلع هللا ىلص، وبذلك يصبح ا�ع ©gا
 .ýالرشد من ال °kمرحلة من ا�راحل بعد أن تب  

مرتبط  َّ�مهجه هن  من خن حنُّأن قوó تعا : ولكن اgظر � اآليات يش¤ إ  
ì � معU فاء السببية بفاء بما بعده هو مرتبط فبله، قبما بعده أكv من ارتباطه بما 

 هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّ�قوó تعا : � 
 جم ُّ�ويكون الوقف � قوó تعا :  ، ]�åùاÇقرة: [ َّ  مش هس مس هث مثهت مت
بقوó:  َّ�مهجه هن  من خن حنُّ، ثم يوصل قوó تعا : َحَسنًا]�åù اÇقرة:[ َّ جنمم خم حم
 هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي ٰه ُّ�

  فاء.اللالرتباط بينهما ب َّ  مش هس مس

  :Hما�وقف من ا��ديد ا�قصود من ا\صوص ال� تضبط  ع:ا\موذج الراب

 �ز 
�
�يقع اطرف � -ديد ا�وقف من اZmم من فئتk من اgاس: فئة تر

اgصوص ال¥ تتحدث عن طاعة اZmم والص¹ � أذاهم، وتتعسف � استعما�ا 
ز � نصوص تكف¤ مكريس االستبداد والفساد

�
�ن لم �كم بما . وفئة أخرى تر

ح عليهم، وتتعسف � استعما�ا 
°
للثورة أنزل اهللا، ونصوص ³ويز اËروج ا�سل

ا�سلحة بما يؤدي إ  الفتنة والفوM وا½مار. وبk هذين ا�وقفk ا�تطرفk ال بد 
اZmم � ضوء ضبط ا�وقف من من نظرة متوازنة -دد ا�قصود من اgصوص ال¥ ت

  .والسياق التwي� العام قاتها اËاصةاسي

سواء بk الرعية -: اإلطار العام ا�ي �كم العالقات داخل ا�جتمع ا�سلم أوالً 
هو األمر با�عروف واg© عن ا�نكر. إن  -بk الرعية واZmم مبعضهم مع بعض أ
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� ا�جتمع  ýاصية األساس ال¥ ينبËعن ا�نكر يمثل ا ©gاألمر با�عروف وا
أن �افظ عليها، وì ا®ابت ا�ي ال يمكن تغي¤ه و³اوزه بأي حال من  ا�سلم

األحوال. وا�ي يدل � ذلك أن اهللا عز وجل جعل األمر با�عروف واg© عن ا�نكر 
ُمُروَن فقال تعا : (اËاصية األساس للمجتمع ا�سلم، 

ْ
ْخرَِجْت لِلن°اِس تَأ

ُ
ٍة أ م°

ُ
ُكنْتُْم َخْ¤َ أ

َمْعرُ 
ْ
Zََن َخْ¤ًا لَُهْم بِال

َ
ِكتَاِب ل

ْ
ْهُل ال

َ
ِ َولَْو آََمَن أ ُمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاب°

ْ
وِف َوَينَْهْوَن َعِن ال

َفاِسُقونَ 
ْ
vَُُهُم ال

كْ
َ
ُمْؤِمنُوَن َوأ

ْ
، وأمر ا�سلمk باالل±ام بهذه )�áá(آل عمران:  )ِمنُْهُم ال

 اËصيصة فقال تعا : (
ُ
َُكْن ِمنُْكْم أ َْمْعُروِف َو

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
َْ¤ِ َويَأ

ْ
Ëا 

َ
ٌة يَْدُعوَن إِ  م°

ُمْفِلُحونَ 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
õو

ُ
ُمنَْكِر َوأ

ْ
. فا½عوة إ  اË¤ واألمر )ü�á(آل عمران:  )َوَينَْهْوَن َعِن ال

  با�عروف واg© عن ا�نكر هما الطريق إ  الفالح � ا½نيا واآلخرة.

ص أفراد ا�جتمع ئمن خصا با�عروف واg© عن ا�نكر اهللا عز وجل األمر وجعل
َمْعُروِف فقال تعا : (ا�سلم، 

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِ]َاُء َنْعٍض يَأ

َ
ُمْؤِمنَاُت َنْعُضُهْم أ

ْ
ُمْؤِمنُوَن َوال

ْ
َوال

 َ َ¾َة َوُيِطيُعوَن اب° َة َوُيْؤتُوَن الز°
َ

ال ُمنَْكِر َوُيِقيُموَن الص°
ْ
َِك َوَينَْهْوَن َعِن ال

َ
õو

ُ
ُ أ َóَورَُسو 

َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  ُ إِن° اب° ، وجعل من خصائص ا�نافقk عكس )�á(اوبة:  )َسَ¤nَُُْهُم اب°
ُمنَْكِر َوَينَْهْوَن ذلك فقال تعا : 

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ُمنَافَِقاُت َنْعُضُهْم ِمْن َنْعٍض يَأ

ْ
ُمنَافُِقوَن َوال

ْ
﴿ال

َمْعُروِف َويَ 
ْ
َفاِسُقوَن﴾ َقْن ال

ْ
ُمَنافِِقkَ ُهْم ال

ْ
َ فَنَِسيَُهْم إِن° ال يِْدَفُهْم نَُسوا اب°

َ
ْقِبُضوَن أ

  ).��(اوبة: 

الضمان الوحيد للحفاظ � ا�جتمع ا�سلم من اg© عن ا�نكر  ملسو هيلع هللا ىلصاFg  وجعل
 óُحُدوِد  :ملسو هيلع هللا ىلصاال{راف والغرق � الفساد، وذلك � قو َ�َقائِِم َ

ْ
َواقِِع "َمثَُل ال

ْ
ِ َوال اب°

ْسَفلََها ،ِفيَها َكَمثَِل قَْوٍم اْستََهُموا َ�َ َسِفينَةٍ 
َ
ْعالَها َوَبْعُضُهْم أ

َ
َصاَب َنْعُضُهْم أ

َ
فZَََن  .فَأ

وا َ�َ َمْن فَْوَقُهمْ  َماِء َمر�
ْ
ْسَفِلَها إَِذا اْستََقْوا ِمَن ال

َ
يَن ِ� أ ِ

°
ن°ا َخَرْقنَ  ،ا�

َ
ا ِ� نَِصيِبنَا َفَقالُوا لَْو أ

يًعا !َخْرقًا َولَْم نُؤِْذ َمْن فَْوَقنَا َراُدوا َهلَُكوا َ�ِ
َ
ُكوُهْم َوَما أ يِْديِهْم  ،فَإِْن يَْ�ُ

َ
َخُذوا َ�َ أ

َ
َو¯ِْن أ
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يًعا َْوا َ�ِ
َ

Úَْوا َو
َ

Ú.")á(  

- وقد نص القرآن الكريم � أن الفتنة ال¥ تصيب اgاس بسبب انتشار الفساد 
ال تقت: � أهل الفساد، بل َيُعم�  -الفساد من اZmم أم من Éمة اgاس سواء ¾ن

َ ا¦ميع. قال تعا :  ن° اب°
َ
ًة َواْعلَُموا أ يَن َظلَُموا ِمنُْكْم َخاص° ِ

°
﴿َواي°ُقوا ِفتْنًَة ال تُِصيPَ° ا�

ِعَقاِب﴾ (األنفال: 
ْ
بعد أن فضلهم -وقد لعن اهللا عز وجل بÕ إÓائيل  ).åùَشِديُد ال

kالعا� �بسبب تر�هم األمر با�عروف واg© ا�نكر، فآل أمرهم إ  الفساد  - 
اِثيَل َ�َ لَِساِن واال{راف عن fع اهللا، قال تعا : ( َÓِْإ Õَِيَن َكَفُروا ِمْن ب ِ

°
لُِعَن ا�

تَُدوَن (*) َ¾نُوا ال يَتَنَاَهْوَن َقْن ُمنَْكٍر َداُووَد وَِعيÛَ ابِْن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصْوا َوÙَنُوا َفعْ 
ئَْس َما َ¾نُوا َفْفَعلُونَ  ِ

َ
Ç ائيل، بل )��-÷�(ا�ائدة:  )َفَعلُوُهÓإ Õص بæ وهذا األمر ال .

   يعم من يس¤ � نهجهم.

َها اg°اُس إِن°ُكْم َيْقَرُءوَن هَ و ف�
َ
ن°ُه قَاَل: أ

َ
يِق أ د� َها عن أ( بَْكٍر الص� ف�

َ
ِذهِ اآليََة: ﴿يَا أ

ُكْم َمْن َضل° إَِذا اْهتََدْفتُْم﴾ (ا�ائدة:  �ûَُْغُفَسُكْم ال ي
َ
يَن آَمنُوا َعلَيُْكْم أ ِ

°
  ،)ù�áا�

�
َو¯ِ

 ِ وْشَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت رَُسوَل اب°
َ
ُخُذوا َ�َ يََديِْه أ

ْ
الَِم فَلَْم يَأ ُوا الظ°

َ
ْن َفُقوُل: إِن° اg°اَس إَِذا َرأ

َ
َك أ

ُ بِِعَقاٍب ِمنْهُ  ُهُم اب°   )å(".َفُعم°

وال ينبý ترك األمر با�عروف واg© عن ا�نكر حò عندما يعم الفساد ويتطرق 
إ  اgفوس ا]أس من اإلصالح؛ ألن من مقاصد األمر با�عروف واg© عن ا�نكر 

ةٌ اإلعذار إ  اهللا تعا ، قال تعا :  م°
ُ
ْت أ

َ
ْو ﴿َو¯ِذْ قَال

َ
ُ ُمْهِلُكُهْم أ  ِمنُْهْم لَِم تَِعُظوَن قَْوًما اب°

ُهْم َفت°ُقوَن﴾ (األعراف: 
°
َعل

َ
 َرب�ُكْم َول

َ
ُنُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذَرًة إِ    ).á�üُمَعذ�

 
ً
 ثانيا

ً
حقيق ا�صالح الشخصية، بل هو وسيلة  : اmكم � اإلسالم ليس طريقا

حقيق مصالح ا� .kَْهُد لَُهْم َويَنَْصُح : ملسو هيلع هللا ىلصقال سلمÆَ ُعم° ال kَُمْسِلِم
ْ
ْمَر ال

َ
ِمٍ¤ يَِ� أ

َ
"َما ِمْن أ

                                           

�á� C)GR�
 ��WG ,=��l,�
 ]9:	 
�å� C�WB�
 ��WG ,=m�K�
 ��. 



 

  

١٥٧  

َن°َة"
ْ
 لَْم يَْدُخْل َمَعُهُم ا¦

ّ
ُ َرِقي°ًة َفُموُت يَْوَم َفُموُت  :ملسو هيلع هللا ىلص، وقوó إِال ِقيِه اب° "َما ِمْن َقبٍْد يَْسَ�ْ

 حَ 
°
َن°ةَ َوُهَو َ
ش[ لَِرِقي°ِتِه إِال

ْ
ُ َعلَيِْه ا¦ َم اب°   )á(".ر°

ليس امتيازا لشخص من األشخاص، إنما هو مسؤو]ة عظيمة وابتالء اmكم و
ِقيَاَمِة ِخْزٌي َونََداَمٌة، : ملسو هيلع هللا ىلص، قال لصاحبه

ْ
َها يَْوَم ال َمانَُة، َو¯ِغ°

َ
َها أ ، إِن°َك َضِعيٌف، َو¯ِغ° بَا َذر%

َ
"يَا أ

َخَذَها Ãَِق� 
َ
 َمْن أ

°
ي َعلَيِْه ِفيَهاإِال ِ

°
د°ى ا�

َ
   )å(".َها، َوأ

ُهم° (قوó تعا : و¼ هذا السياق نش¤ إ  ما يقع فيه اÇعض من سوء فهم ل
°
قُِل الل

 َمْن 
�

ْن تََشاُء َوتُِعز� َمْن تََشاُء َوتُِذل َك ِمم°
ْ
ُمل

ْ
ُع ال َك َمْن تََشاُء َوتَْ/ِ

ْ
ُمل

ْ
ِك تُْؤTِ ال

ْ
ُمل

ْ
َمالَِك ال

ٍء قَِديرٌ تَشَ  ْ�َ �Àُ َ�َْ¤ُ إِن°َك َ
ْ
Ë(آل عمران:  )اُء نِيَِدَك اå�( اكم  ونيقول، حيثmإن ا

قد آتاه اهللا ا�لك (اmكم) فال ينبg ýا أن ننازعه � ما آتاه اهللا! وهذا سوء فهم لآلية 
�ي ا وجّل  عزّ هو ف ؛قدرة اهللا تعا  وقدرهعن ف � تفس¤ها. فاآلية تتحدث وتعس� 

يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو ا�ي يؤT ا�لك من يشاء وي/عه �ن يشاء. وال 
 مَ لشخص تقول اآلية إن إيتاء ا�لك (اmكم) 

ْ
إعطاء ا�لك . إن ة وامتياز óمَ رُ ك

(اmكم) إلنسان ما ليس تwيفا ó، بل هو اختبار ó: هل يس¤ فيه � fع اهللا أم 
�ن -ت سلطته: هل يسلكون معه مسلك الwع  يط: وينحرف؟ وهو اختبار

� ( قال تعا :إذا ا{رف ويعينونه إذا استقام؟  -ما استطاعوا-مونه فيقو�  °wْم بِال�َوَغبْلُوُ
ْنَا تُرَْجُعونَ 

َ
َْ¤ِ فِتْنًَة َو¯ِ]

ْ
Ë(األنبياء:  )َواçù( �ى لإلنسان من خ¤ وما يصيبه عطَ ما يُ ؛ ف

ا�ي -نة ó. وقد آB اُهللا ا�لَك فرعوَن واgمرود وأبرهة اmبà وفت اختبارهو من بالء 
وقيا·ة الروم وأكاÓة الفرس، وآB اُهللا اmكَم األلوف من  - حاول هدم الكعبة

ِك مكرمة وال عزا ألوõك الطغاة، 
ْ
ار العجم والعرب. ولم يكن إيتاُء الـُمل ار وفُج° ُكف°

  يعملون الصاmات.بل الكرامة والعزة للمؤمنk ا�ين 
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ً
: الواجب � تدب¤ الشؤون العامة للمسلمk، سواء فيما يتعلق بتعيk اZmم ثا*ا

وا�سؤولk أم فيما يتعلق بالسياسات العامة و�يفية تنفيذها، هو الشورى. قال تعا  � 
ةَ وصف ا�جتمع ا�سلم: (

َ
ال قَاُموا الص°

َ
يَن اْستََجابُوا لَِرب�ِهْم َوأ ِ

°
ْمُرُهْم ُشورَى بَيْنَُهْم َوا�

َ
 َوأ

ا َرَزْقنَاُهْم ُفنِْفُقونَ  . وقد بلغت أهمية الشورى � األمور العامة أن )÷ç(الشورى:  )َوِمم°
فَاْقُف َقنُْهْم بها، مع كونه ُمؤي°دا بالو�، فقال تعا : ( ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهللا عز وجل نبيه 

ْمرِ 
َ ْ
kَِ  َواْستَْغِفْر لَُهْم وََشاِورُْهْم ِ� األ ُمتََو�9

ْ
َ ُ�ِب� ال ِ إِن° اب° �َ اب°َ 

ْ °E(آل  )فَإَِذا َعَزْمَت َفتََو
. وبهذا يتبk أن اgظام السيا	 اإلسال� هو ا�ي يكون فيه تعيáù�( kعمران: 

اZmم باالختيار اmر، وتكون فيه مؤسساٌت تراقب السلطات العامة، و�ا حق عزل 
k[م وا�سؤوZmالفاسدين وا�ين ال تتوفر فيهم الكفاءة ألداء األمانة الـُمْسَندة ا 

إ]هم. وهو اgظام ا�ي تكون فيه للمسؤول عزة و�رامة تدفعه لالستقالة عندما 
و¼  -وعدم كفاءتهفساده gاس Éدة إال لاÉمة وال يرفضه -يرفضه Éمة اgاس 

ِ "قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاmديث أنه 
°

ِتُكُم ا� ئِم°
َ
وَن َعلَيُْكْم ِخيَاُر أ

�
ب�ونَُكْم، َويَُصل ب�وَغُهْم َوُ�ِ ِ

ُ
يَن -

َعنُوَغُهْم 
ْ
يَن ُيبِْغُضوَغُهْم َوُيبِْغُضونَُكْم، َوتَل ِ

°
ِتُكُم ا� ئِم°

َ
اُر أ َfِوَن َعلَيِْهْم، َو

�
َوتَُصل

َعنُونَُكمْ 
ْ
ن فهذا ا�ي يصل به األمر أن تبغضه الرعية وتلعنه ينبý عليه أ )á(."َوَيل

  من fار اËلق.عند اهللا كون ال ي�ك نفسه ]يستقيل و�فظ كرامته ودينه، و

والشورى � تعيk اZmم وا�سؤولk تعÕ أن يتم ذلك باالختيار اmر ألغلبية 
ا�سلمk، ال بأن ُفْفَرض عليهم شخص ثم يُطاÇوا بمبايعته. و¯دارة الشؤون العامة 

اmقيقية ال � تنصيب �الس صورية تُس� للمسلمk تكون قائمة � الشورى 
  �الس الشورى تُستخدم لتwيع وفرض إرادة السلطة اmاكمة.

: اmكم � اإلسالم قائم � أساس دولة القانون الw´، بمعU أن À فرد ارابعً 
من أفراد ا�جتمع ينبý عليه القيام بواجبه فيما يتعلق بالشؤون العامة. واالل±ام بأداء 
الواجبات ليس م�وÙ الختيار الشخص ورغبته، بل عليه القيام بواجباته العامة � 
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َره، وفيما ُ�ب� وما يكره، ما لم يكن األمر معصية. 
ْ
الُعâْ واليâُْ والـَمنَْشط والـَمك

 رِ ولو تُ 
َ
�خاصة األمور -لمسلمk العامة لمور األت الطاعة � ا�سائل ا�تعلقة ب

اgاس واختيارهم ألدى ذلك إ  الفوM وضياع مصالح ا�سلمk، لرغبة  -العسكرية
 Fgَرِهَك، ": ملسو هيلع هللا ىلصفثلك قال ا

ْ
َك، َوَمنَْشِطَك َوَمك ِâَُْك َوي ِâْاَعة ِ� ُع ْمع َوالط° َعلَيَْك الس°

ثََرٍة َعلَيَْك 
َ
واmديث ينص � أن الظلم ا�ي قد يقع � اإلنسان من السلطة  )á(."َوأ

ه من بعض حقوقه ا�ا]ة، مثل العطاء ا�شار إ]ه � اmديث بـ "األثرة"، اmاكمة بمنع
ًرا للتقص¤ � الواجبات، بل � اإلنسان القيام بواجباته حò � حال  ال يكون ُم�¹َ

 óُموٌر : ملسو هيلع هللا ىلصَلْمِطِه ُحقوقه، وهو ا�ي يش¤ إ]ه قو
ُ
ثََرٌة َوأ

َ
"إِغ°َها َستَُكوُن َنْعِدي أ

ِي ُينِْكُروَغهَ 
°

َق° ا�
ْ
mوَن ا ْدرََك ِمن°ا َذلَِك؟ قَاَل: "تُؤَد�

َ
ُمُر َمْن أ

ْ
ا"، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، َكيَْف تَأ

ُكمْ 
َ
ي ل ِ

°
لُوَن اَهللا ا�

َ
  )å(".َعلَيُْكْم، َوتَْسأ

و�ا ¾نت استقامة اmياة العامة ال تقوم إال بطاعة السلطة اmاكمة، فقد أمر اهللا 
ِطيُعوا الر°ُسوَل أو^ األمر، فقال تعا : تعا  بطاعة 

َ
َ َوأ ِطيُعوا اب°

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

°
َها ا� ف�

َ
﴿يَا أ

ْمِر ِمنُْكْم﴾ (النساء: 
َ
ِ̂ األ ْو

ُ
َطاَع اَهللا، َوَمْن : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ).�ùَوأ

َ
َطاَعÕِ َفَقْد أ

َ
"َمْن أ

 
َ
ِمِ¤ي َفَقْد أ

َ
َطاَع أ

َ
ِمِ¤ي َفَقْد َعَصاِ َفَقْد َعVَ اَهللا، َوَمْن أ

َ
َطاَعÕِ، َوَمْن َعVَ أ

قال اËطا( � اعليق � اmديث: "¾نت قريش ومن يليها من العرب ال  )ç(".َعَصاِ 
هم به  ملسو هيلع هللا ىلصيعرفون اإلمارة، فZنوا يتمن°عون � األمراء، فقال رسول اهللا  هذا القول �ض�

إذا بعثهم � الâايا و¯ذا والهم  � طاعتهم واالنقياد �م فيما يُأمرون به من ا�عروف
اÇتان والقرى، فال æرجوا عليهم بالسيف، وال �ملوا عليهم السالح õال تتفرق 

  )ü(ال�مة وال تنقض ا½عوة."
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 ١٦٠  

ليس  -وهم أصحاب السلطة السياسية والسلطة العلمية-واألمر بطاعة أو^ األمر 
 óسياق ا�جتمع ا�سلم ا�ي ، وهو وارد ملسو هيلع هللا ىلصمستقال، بل مقرون بطاعة اهللا ورسو �

يكون فيه أولو األمر من أهل الصالح واË¤ ا�ين يبذلون ُجهدهم � -قيق مصالح 
ا�سلمk. هؤالء هم أصحاب السلطة ا�ين أمر اهللا عز وجل بطاعتهم؛ ألن � 
طاعتهم صالح ا�جتمع ا�سلم، و¼ االمتناع عن طاعتهم الفوM والفساد وضياع 

اق والفاسدين (سواء أكانوا من أهل العلم مصالح ا�س لمk. واألصل أنه ال والية للُفس°
أم من أهل السياسة) � �اعة ا�سلمk، واألصل عدم تو]تهم األمور العامة 
ُمه 

ْ
للمسلمk، ولكن إن حصل تو]هم ذلك بالقهر والغلبة، فذاك أمر استثناó º ُحك

  .ملسو هيلع هللا ىلصاËاص ا�ي بي°نه الرسول 

ألم¤ يمثل سلطة ا½ولة ومصالح �اعة ا�سلمk، وا�ف�ض � أوامره أن وألن ا
تكون دب¤ شؤونهم بما فيه اË¤ �م، فإنه ال ع¹ة با�Zنة االجتماعية لألم¤، بل 

َ ³ب طاعته مهما ¾ن أصلُ  َولَِو اْستُْعِمَل َعلَيُْكْم ": ملسو هيلع هللا ىلص، و�لك قال  وَحَسبُهُ هُ بُ سَ ه ون
ِطيُعواَقبٌْد َفُقوُدكُ 

َ
ُ َوأ َó و¼ رواية أل( ذر الغفاري يقول:  "،ْم بِِكتَاِب اِهللا، فَاْسَمُعوا

ْطَراِف "
َ
َع األ ِطيَع، َو¯ِْن َ¾َن َقبًْدا ُ�َد°

ُ
ْسَمَع َوأ

َ
ْن أ

َ
وَْصاِ أ

َ
  )á(."إِن° َخِليِ� أ

 kاكمة هو -صيل مصالح ا�سلمmوا�قصد من األمر بطاعة أوامر السلطة ا
تها، و-قيق الصالح ا½نيوي واألخروي، و�لك إذا جاء األمر من السلطة ورÉي

اmاكمة با�عصية، فال سمع وال طاعة؛ ألن مثل هذه األوامر والقوانk باطلة � 
اَعُة ـَ�َ القال: " ملسو هيلع هللا ىلصحكم الwع. عن ابن عمر أن الرسول  ْمُع َوالط° ُمْسِلِم الس°

ْ
َمرِْء ال

ِرهَ 
َ
�َحب° َو

َ
 ِفيَما أ

°
ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيَةٍ  ، إال

َ
ِمَر بَِمْعِصيٍَة، فَال َسْمَع َوال َطاَعةَ  .أ

ُ
، وعن )å("فَإِْن أ

 ِ ن° رَُسوَل اب°
َ
ْوقََد نَاًرا َوقَاَل اْدُخلُوَها ملسو هيلع هللا ىلص=% أ

َ
َر َعلَيِْهْم رَُجال فَأ م°

َ
َراَد  !َنَعَث َجيًْشا َوأ

َ
فَأ
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١٦١  

ْن يَْدُخلُوَها
َ
ِ َوقَاَل اآل ،نَاٌس أ َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَخُروَن إِن°ا قَْد فََرْرنَا ِمنَْها. فَُذِكَر َذلَِك لَِرُسوِل اب°

ْن يَْدُخلُوَها
َ
َراُدوا أ

َ
يَن أ ِ

 يَْوِم الِقيَاَمةِ  :لِث°
َ

تُُموَها لَْم تََزالُوا ِفيَها إِ 
ْ
َوقَاَل لآلَخِريَن  ،لَْو َدَخل

ِ َوقَاَل: ال َطاَعَة ِ� َمْعِص  .قَْوال َحَسنًا َمْعُروِف  ،يَِة اب°
ْ
اَعُة ِ� ال وروى اËطا(  )á(".إِغ°َما الط°

اmسَن اÇ:ي عن ما يفعل فيما  - وÙن وا]ا � العراق- أنه �ا سأل عمُر بن هب¤ة 
يأتيه من أوامر من اËليفة يزيد بن عبد ا�لك، أجابه اmسن اÇ:ي بقوó: "إن اهللا 

ينجيك من اهللا، فإياك أن تعرض هللا با�عاW، فإنه ال  ينجيك من يزيد، و¯ن يزيدا ال
  )å(طاعة �خلوق � معصية اËالق."

: األمر بطاعة أو^ األمر ال يعÕ ترك األمر با�عروف واg© عن ا�نكر، بل خامسا
هِ قال: "بَاَفْعنَا الواجب ا¦مع بينهما. عن  ُقبَاَدة بن الو]د بن ُقَباَدة عن أبيه عن َجد�

ثََرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اِهللا رَ 
َ
َرهِ، وََ�َ أ

ْ
َمك

ْ
َمنَْشِط َوال

ْ
، َوال ِâُْي

ْ
ُعâِْ َوال

ْ
اَعِة ِ� ال ْمِع َوالط° �َ الس°َ

َاُف ِ� اهللاِ 
َ

ْفنََما ُكن°ا، ال �
َ
َق� أ

ْ
mْن َغُقوَل بِا

َ
ْهلَُه، وََ�َ أ

َ
ْمَر أ

َ
ْن ال ُغنَاِزَع األ

َ
 َعلَيْنَا، وََ�َ أ

نالحظ أن اmديث قرن بk الطاعة وعدم اËروج � اZmم من جهة  )ç(".مٍ لَْوَمَة الئِ 
وبk األمر با�عروف واg© عن ا�نكر (قول اmق) من جهة أخرى. فا�طلوب هو 
 À حال الظلم، ولكن � òاكم حmا �الطاعة � ا�عروف وعدم اËروج ا�سلح 

ِإن°ُه ": ملسو هيلع هللا ىلص�نكر. وقد أكد هذا ا�عU قوó ذلك مع �ارسة األمر با�عروف واg© عن ا
نَْكَر َفَقْد 

َ
َمَراُء، َفتَْعِرفُوَن َوُينِْكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أ

ُ
يُْستَْعَمُل َعلَيُْكْم أ

ِكْن َمْن رَِ�َ َوتَاَنعَ 
َ
ْواال"، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، أال ُغَقاتِلُُهْم؟ قَاَل: "َسِلَم، َول

°
  )ü(."، َما َصل

 Fgص  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عن اgتغي¤ ا�نكر حسب  -الصحيح ال:يح-ا �
ِ االستطاعة، ف ى ِمنُْكْم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أ( َسِعيٍد اËدري قال: َسِمْعُت رَُسوَل اب°

َ
َفُقوُل: َمْن َرأ
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 ١٦٢  

ُْه نِيَِدهِ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَإِنْ  يَُغ¤�
ْ
ْضَعُف ُمنَْكًرا فَل

َ
ِبِه وََذلَِك أ

ْ
 لَْم يَْستَِطْع فَِبَقل

واالستطاعة تشمل حدود سلطة اإلنسان؛ فالوا½ان � حدود أÓتهما �ما  )á(".اِإليَمانِ 
سلطة تغي¤ ا�نكر بالفعل (ا]د) زيادة � القول والقلب، وا�سؤول عن مؤسسة من 

ة � اغي¤ بالقول والقلب، ا�ؤسسات ó سلطة تغي¤ ا�نكر بالفعل (ا]د) زياد
واmاكم األ� ó سلطة تغي¤ ا�نكر بالفعل (ا]د) زيادة � اغي¤ بالقول والقلب. 
و� العموم À من ¾نت ó مسؤو]ة � مZن ما، ¾نت ó سلطة اغي¤ بالفعل 

كتµ (ا]د)، ومن لم تكن ó سلطة قد ال تكون ó القدرة � اغي¤ بالفعل، في
باغي¤ بالقول. ومن خاف � نفسه هال¾ أو éرا ُمعت¹ا إن هو ن« عن ا�نكر، 
فله أن يُمسك عن ذلك حفاظا � نفسه، وó أن ُفْقِدم � ذلك وأجُره � اهللا عز 
وجل. و¯ذا ¾ن الس� إ  تغي¤ ا�نكر ينتج عنه منكر أك¹، فينبý اإلمساك عن ذلك 

  نة بk ا�صالح وا�فاسد.وفقا �بدأ ا�واز

وينبý انبيه � أنه ال تعارض بk �ارسة األمر با�عروف واg© عن ا�نكر مع 
اmاكم وبk الوفاء ó باÇيعة، إن وُِجدت بيعة. فالwع اmكيم ن« عن خلع اÇيعة 

ص الwعية، وا�راد 'لع اÇيعة اËروج ا�سلح � اmاكم الw´، أو مبايعة شخ
آخر بدال من اmاكم ا�ي تمت ó اÇيعة الwعية. أما األمر با�عروف واg© عن 
ا�نكر فإنه تتم �ارسته مع استمرار اÇيعة، واستمرار الوفاء بها، وليس � �ارسته أي 

ْمِع  ملسو هيلع هللا ىلصبَاَفْعنَا رَُسوَل اِهللا " إخالل باÇيعة، بل هو من لوازم اÇيعة، فµ اmديث: �َ الس°َ
 وَ 

َ ْ
َ ُغنَاِزَع األ

ْن ال
َ
ثََرٍة َعلَيْنَا، وََ�َ أ

َ
َرهِ، وََ�َ أ

ْ
َمك

ْ
َمنَْشِط َوال

ْ
، َوال ِâُْي

ْ
ُعâِْ َوال

ْ
اَعِة ِ� ال ْمَر الط°

ئٍِم."
َ

َاُف ِ� اِهللا لَْوَمَة ال
َ

� 
َ

ْفنََما ُكن°ا، ال
َ
َق� أ

ْ
mْن َغُقوَل بِا

َ
ْهلَُه، وََ�َ أ

َ
  )å(أ

Çالرغم من أن ا �يعة ال¥ Æب الوفاء بها ì اÇيعة ال¥ استوفت fوطها و
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١٦٣  

� ا�سلم  ýعية، ومنها أن تكون برضا ا�بايِع ال -ت طائلة اإلكراه، إال أنه ينبwال
ال�ي�ث وعدم ا�سارعة إ  إحداث ما يسبب الفتنة بk ا�سلمk، وعليه أن ينظر دوما 

  ة بk ا�صالح وا�فاسد فيما هو مwوٌع ó فعلُه.إ  مآالت أفعاó، ويطبق قاعدة ا�وازن

: ورد اg© عن اËروج ا�سلح � اmاكم ما لم يكن هناك كفر بواح. سادسا
امت  : قال -ر� اهللا عنه-ومن الروايات ال¥ تنص � ذلك ما رواه ُقبَاَدة بن الص°

  ملسو هيلع هللا ىلصَدÉَنَا رَُسوُل اِهللا "
َ
اَعِة ِ� َفبَاَفْعنَاُه، فZَََن ِفيَما أ ْمِع َوالط° ْن بَاَفَعنَا َ�َ الس°

َ
َخَذ َعلَيْنَا: أ

ْهلَهُ 
َ
ْمَر أ

َ
ْن ال ُغنَاِزَع األ

َ
ثََرةٍ َعلَيْنَا، َوأ

َ
نَا، َوأ ِâُْنَا َوي ِâَْرِهنَا، وَُع

ْ
 "، قَاَل: "َمنَْشِطنَا َوَمك

°
 إِال

ْن تََرْوا ُكْفًرا بََواًحا ِعنَْدُكْم ِمَن اِهللا ِفيِه بُرْ 
َ
إِن°ُه يُْستَْعَمُل َعلَيُْكْم ": ملسو هيلع هللا ىلصوقوá(  ó(."َهانٌ أ

ِكْن َمْن 
َ
نَْكَر َفَقْد َسِلَم، َول

َ
َمَراُء، َفتَْعِرفُوَن َوُينِْكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أ

ُ
أ

وْ "، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، أال ُغَقاتِلُُهْم؟ قَاَل: "رَِ�َ َوتَاَنعَ 
°
 ملسو هيلع هللا ىلصوما روي أنه  )å(."اال، َما َصل

ُمُر َمْن قال
ْ
ُموٌر ُينِْكُروَغَها"، قَالُوا: يَا رَُسوَل اِهللا، َكيَْف تَأ

ُ
ثََرٌة َوأ

َ
َها َستَُكوُن َنْعِدي أ : "إِغ°

ُكمْ 
َ
ي ل ِ

°
لُوَن اَهللا ا�

َ
ي َعلَيُْكْم، َوتَْسأ ِ

°
َق° ا�

ْ
mوَن ا ْدرََك ِمن°ا َذلَِك؟ قَاَل: "تُؤَد�

َ
   )ç(".أ

ذه اgصوص ن© عن اËروج ا�سلح � اmاكم بسبب ما يقع منه من ظلم، � ه
ثََرة، أي االستئثار 

َ
مثل منع بعض اgاس من حقوقهم ا�ا]ة (العطاء)، وهو ا�راد باأل

وا�طلوب من ا�سلم أن يقوم بواجباته  )ü(با�ال و'س اgاس الواجب �م من اmق.
ه من العطاء ا�ا� فإنه ال سواء ا³اه اmاكم أم ا³اه �اع ة ا�سلمk، و¯ذا ُمِنَع حق°

Æوز ó أن يلجأ إ  العنف وا®ورة ا�سلحة طلبا �لك، بل يص¹ ويسأل اهللا تعا  أن 
Æعل Î óرجا. واألمر بالص¹ إنما يكون عندما ال توجد وسيلة سلمية للمطاÇة 

السلمية، فال شك أن ó أن  باmق و-صيله، أما إذا أمكن -صيل اmق بالطريق
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 ١٦٤  

يطالب Ãقه وأن يس, إ  -صيله. فالقصد من األمر بالص¹ هو منع العنف واËروج 
ا�سلح ا�ي يؤدي إ  الفتنة وتقاتل ا�سلمk، وال شك أن الص¹ � ضياع اmقوق 
 ا�ا]ة أقل éرا من الفتنة واقاتل بk ا�سلمk. وقد جاءت هذه اgصوص � سياق
تاريX ¾نت فيه السلطة ا�طلقة للحاكم واألم¤، وهو ا�ي يقرر العطاء أو يمنعه 

 - � الغالب-دون وجود مؤسسات -كم الشؤون العامة. أما � الع: اmاé فإنه 
توجد مؤسسات يمكن اللجوء إ]ها حصيل اmقوق ال¥ يتعسف اZmم واألمراء � 

ألمر كذلك فإنه ينتµ ا�قصد من األمر بالص¹، منعها من أصحابها، وعندما يكون ا
  ولصاحب اmق أن يلجأ إ  -صيله بالطرق السلمية.

لقد نصت األحاديث � أن ا�¹ر الوحيد للخروج � اmاكم (أي ا®ورة 
ا�سلحة � اmاكم) هو أن يمارس اmاكم كفرا بواحا. والكفر اÇواح هو 

يريد القول ا�ي ال �تمل اأويل، فإذا ¾ن كذلك الكفر ال:يح. يقول اËطا(: "
حل° قتا�م، وما دام �تمل وجها من اأويل لم Æز ذلك. وهو معU قوó: عندكم من 

وا®ورة ا�سلحة (اËروج  )á(اهللا فيه برهان، يريد نص آية أو توقيف ال �تمل اأويل."
لكنها تب+ خاضعة لقاعدة � اmاكم) � حال ظهور الكفر اÇواح مwوعة، و

ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد. فإذا ¾نت ا®ورة ا�سلحة تؤدي إ  مفاسد أعظم �ا هو 
موجود، كأن يزداد امكk للكفر وتكون ا®ورة ا�سلحة ذريعة إ  استئصال 
ا�ؤمنk ا�صلحk أو إ3اد صوتهم، فإنه من األوí ³نب تلك ا®ورة، دفعا للفساد 

وأصحابه � الكفار وأذاهم � ا�رحلة ا�كية دفعا  ملسو هيلع هللا ىلصألعظم. وقد ص¹ الرسول ا
  �فاسد أعظم.

إن اg© عن اËروج � اmاكم الفاسق قائم � ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد 
ا�ي هو مقصد من مقاصد الشارع � منهج التwيع؛ إذ إن ا�فاسد اgا³ة عن ا®ورة 
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 بk ا�سلمk وانتهاٍك للحرمات و¯هداٍر لألموال وفتنٍة � ا½ين ا�سلحة من تقاتٍل 
ومشقٍة � أمور اmياة ا½نيا، أك¹ من الظلم وا�فاسد اgا³ة عن االستبداد. وقد حّذر 

  Fgواضح  ملسو هيلع هللا ىلصا ´f م¹ر �-ذيرا شديدا من ا®ورة ا�سلحة ال¥ ال تقوم 
  َوَمنْ "وتؤدي إ  مفاسد كث¤ة، فقال: 

َ
َها َوفَاِجَرَها، َوال ِ¥، يûَُِْب بَر° م°

ُ
َخَرَج َ�َ أ

 يµَِ ِ�ِي َقْهٍد َقْهَدُه، فَلَيَْس ِم�Õ َولَْسُت ِمنْهُ 
َ

فإذا وصل  )á(."َفتََحاYَ ِمْن ُمْؤِمِنَها، َوال
  األمر إ  الكفر ال:يح، فال فساد أك¹ من الكفر. 

عن اËروج ا�سلح (ا�عارضة ا�سلحة) إن اg© � هذه اgصوص إنما هو ن© 
ا�ي يؤدي إ  تفريق �اعة ا�سلمk واقاتل بينهم. وا�قصد منه هو دفع الفساد 
اgاتج عن ا®ورة ا�سلحة، وليس ا�قصد منه إقرار اZmم الفاسدين � فسادهم أو 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول تعليم ا�سلمk السلوك السلF والالمباالة بالشؤون العامة. لقد وصف 
أفعال اZmم الفاسدين بأنها ُمنَْكُر، وn°لهم ا�سؤو]ة ¾ملة يوم القيامة، وأمر 
ا�سلمk بالقيام بواجب األمر با�عروف واg© عن ا�نكر، ونهاهم عن الرضا 
وا�تابعة، وnَ°ل من يرM ويتابع مسؤو]ة رضاه ومتابعته. وبناء � ذلك فإن ا�عارضة 

¥ تقاوم الفساد بالطرق السلمية، وتس, إ  اإلصالح واغي¤ السلÝ، السلمية ال
سواء من خالل اغي¤ ا�باf للحاكم الفاسد أو العاجز بالطرق السلمية، أو من 
خالل اغي¤ ادريÒ للمجتمع بما يقود إ  إÆاد قاعدة شعبية صاmة تفرز قيادة 

يم األمر با�عروف واg© ا�نكر ا�ي أمر صاmة وترفض تو]ة الفاسدين، ì من صم
به الwع، وال عالقة �ا باgصوص ال¥ تن« عن اËروج � اZmم وتن« عن خلع 
ح � اmاكم واألمر 

°
اÇيعة؛ ألن تلك اgصوص مقصورة � اg© عن اËروج ا�سل
  بطاعة أوامر السلطة اmاكمة ما لم تكن فيها معصية هللا تعا .

ب لم يقصدوا من ذلك تwيع االستيالء � عند
�
ما أجاز العلماء والية الـُمتََغل

                                           

�á� ���I
 ��WG ,�L�� ]9:	C�WB�
 ���{ ?�7 )7X¢
 T>L� ��Z
 ��� ,� 



 ١٦٦  

السلطة بالقوة، بل هم يؤ�دون أن الطريق الw´ الوحيد و^ السلطة هو الشورى، 
و¯نما ¾ن قصدهم ا�وازنة بk ا�فاسد. وعندما أوجبوا ا¦هاد مع ال�¹َ والفاجر لم 

يادة جيوش ا�سلمk، ولكنهم أعملوا قاعدة ا�وازنة بk يقصدوا تwيع تو^ الفساق ق
ب يعÕ بطالن �يع القرارات ال¥ 

�
ا�صالح وا�فاسد. إن القول ببطالن والية الـُمتََغل

 kم ال¥ يصدرها القضاة ا�َعي°نZبطالن األح Õالقضاة، وذلك يع kيتخذها ِمثْل تعي
ساد عظيم. و�يف تنتظم حياة اgاس إذا من طرفه. والقول بهذا يؤدي إ  فوM وف

قلنا بهذا؟ كما أن القول ببطالن واليته يعÕ وجوب عزó ولو بالقوة، وقد تؤدي 
Áاولة عزó بالقوة إ  حرب أهلية وفتنة. والقول ببطالن ا¦هاد مع اZmم واألمراء 

ومن أجل دفع  الفاسقk يعÕ ترك بالد ا�سلمk َغْهبًا للكفار، و¼ ذلك فساد عظيم.
ب وعزُل 

�
تلك ا�فاسد أفò أوõك العلماء بتلك الفتاوى، أما إذا أمكن َمنُْع الـُمتََغل

َمْن قال: " ملسو هيلع هللا ىلصالفاسق دون وقوع فتنة وفساد، فإن ذلك هو األصل. و¼ اmديث أنه 
ْن يَُشق° َعَصاُكْم،

َ
يٌع َ�َ رَُجٍل َواِحٍد، يُِريُد أ ْمُرُكْم َ�ِ

َ
تَاُكْم َوأ

َ
َق َ�َاَقتَُكْم،  أ ْو ُفَفر�

َ
أ

  )á(فَاْقتُلُوُه."

ا بk ا®ورة ا�سلحة وبk اËضوع لالستبداد  °¤Îُ الصة أن ا�سلم ليسËا
والفساد، فهاتان حاان طارئتان يتعامل معهما وفق الضوابط الwعية ال¥ حددها 

طريق العدل الوسط، الwع وسبقت اإلشارة إ]ها. يوجد بk هذين األمرين الطارئk ال
 �ب بالعمل ا�ستمر إلصالح نفسه و¯صالح من حوó، والعمل 

َ
وهو أن ا�سلم ُمطال

إÆاد �تمع مسلم يعيش وفق نظام الشورى، وينتw فيه العدل وأداء األمانة والوفاء 
ه. وال يتحقق هذا إال بإÆاد الفرد الصالح ا�ي يس¤  بالعهد و¯عطاء À ذي حق% حق°

دل ويشعر باألمانة عند تو^ مراكز ا�سؤو]ة، وال ي�دد � االستقالة من منصبه بالع
عندما ال يكون قادرا � الوفاء Ãقوق ذلك ا�نصب، و¯Æاد مؤسسات تمارس 
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١٦٧  

ين. إن اmياة  الرقابة اmقيقية � ا�سؤولk وتقوم باإلجراءات ا�طلوبة � حق ا�ق:�
األمر للوازع ا½اخ� للحZم، بل ال بد من �ارسة الرقابة  العامة ال تستقيم بمجرد ترك

اËارجية. وقد حققت بعض ا�جتمعات � هذا الع: تطورا كب¤ا � اgظام السيا	، 
فأصبح اmكم فيها قائما � الشورى وحرية االختيار، وأصبح ا�سؤول يستقيل 

ا وشعر أنه غ¤ مرغوب فيه من إذا ق:° � عمله تقص¤ا ُمعت¹ - قبل أن يُعزل-بنفسه 
طرف Éمة اgاس، وأصبح ا�جتمع -كمه مؤسسات وقوانk تâي أحZمها � �يع 
أفراد ا�جتمع دون تفريق بk حاكم وÁكوم أو ضعيف وقوي. وهذا أقرب �ء إ  
مبادئ اgظام السيا	 اإلسال�، وا�سلمون أوí اgاس بالعمل � -قيقه. وَمْن لم 

ويدعو اآلخرين  -بم¹رات دينية أو اجتماعية-ْدرِك اgوَر، ال Æوز ó أن ي�¹ُر الظالم يُ 
  إ  ا�كوث � ذلك الظالم.

من رأى السكوت � اZmم ا�ستبدين الفاسدين إما Îافًة � نفسه أو اعتقادا 
ح ، ولكن ال يص-إن شاء اهللا-منه أن ذلك أوí، فله ذلك وهو � سعة من األمر 

اإلنكار � ا�ين يقولون اmق ويأمرون با�عروف وينهون عن ا�نكر ويسعون إ  
اإلصالح، فهم يقومون بواجبهم الw´. و¯نما يكون اإلنكار � ا�ين æرجون 
� اmاكم خروجا مسلحا أو يدعون إ  ذلك مع عدم وجود ا�¹ر الw´ ال:يح 

ح. واإلنكار � هذه ا
°
mال هو عk األمر با�عروف واg© عن ا�نكر، للخروج ا�سل

�ا ينتج عن اËروج من ُمنَْكر يتمثل � إزهاق األرواح ال¹يئة، و¯تالف األموال 
ا�عصومة، وتفريق ا�سلمk و¯ضعاف شو�تهم. أما األمر با�عروف واg© عن ا�نكر 

  أمرين:  بالطريق ا�wوعة فال صلة ó بالفتنة؛ و¯نما تكون الفتنة �

أحدهما: اËروج ا�سلح � اmاكم أو ا½عوة إ  ذلك واحريض عليه، إذا لم 
ًرا Éf كما حددته اgصوص الwعية.    يكن اËروج ُم°¹َ

 Ýعن ا�نكر ومن العمل السل ©gاس من األمر با�عروف واgوا®ا: منع ا
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ع اgاس من األمر با�عروف غي¤ السلطة الفاسدة ا�نحرفة عن fع اهللا. إن من
واg© عن ا�نكر هو الفتنة اmقيقية؛ ألن ذلك ا�نع يؤدي إ  الفساد ا½يÕ وا½نيوي 
م ا�ستبدين الفاسدين � أمور ا�سلمk، وقد يؤدي إ  أن �ل  اgاتج عن -ك�

تْنًَة ال ﴿َواي°ُقوا فِ با�جتمع عقاب إل© Éم إذا عّم الفساد و
ب اg© عن ا�نكر: 
ِعَقاِب﴾ (األنفال: 

ْ
َ َشِديُد ال ن° اب°

َ
ًة َواْعلَُموا أ يَن َظلَُموا ِمنُْكْم َخاص° ِ

°
  .)åùتُِصيPَ° ا�

وعندما تكون مwوعية اËروج Áّل اختالف ف� طرف ó اmق � إبداء رأيه 
ُه من اgقاش العلÝ قبل ا �سارعة إ  وا½فاع عنه، ولكن ينبý أن يأخذ األمر حق°

اËروج، حò تطمC اgفوس إ  ما هو اmق. وgا قدوة � الصحابة ر� اهللا عنهم 
عندما قرر أبو بكر قتال مان� الزÙة واع�ض عليه بعض الصحابة العتقادهم عدم 

 òوعية ذلك، فما زالوا يتناقشون با½]ل حwاطمأنت نفوسهم إ  رأي أ( بكر م
  الصديق.
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  الفصل السادس
  مقاصد األحكام الشرعية

ì اmَِكُم وا�صالح ال¥ fُعت األحZم الwعية مقاصد األحZم الwعية 
. وهذا اgوع من ا�قاصد هو عمدة ما يتحدث عنه الُكت°اب ا�عا·ون � حقيقها

  مقاصد الwيعة. وسوف يتم تناوó من خالل ا�باحث اا]ة. 

  املبحث األول

  مات مقاصد األحكام الشرعيةتقسي 

م اÇاحثون  متعددة باعتبارات Îتلفة، إ  تقسيمات مقاصد األحZم الwعية قس°
وسأقت: هنا  )á(ها ó فائدة عملية، واÇعض اآلخر ليس ó فائدة عملية ذات بال.بعض

� ذكر تقسيمها من حيث العموم واËصوص، ومن حيث ال�ية وا¦زئية، وأعرض 
   لعدم وجود فائدة عملية �ا.عن اÇا"

  :تقسيمها من حيث العموم واخلصوص: أوًال

العموم واËصوص يُمكن اgظر إ]هما من جهة األشخاص ا�ين تشملهم األحZم 
الwعية ومقاصدها، ويمكن اgظر إ]هما من جهة األحZم الwعية ال¥ تش�ك � 

ر إ  العموم واËصوص من حيث مقصد من ا�قاصد. وقد نظر Áمد الطاهر ابن Éشو
ا�عا  ì :ا�قاصد العامة، فجعل األحZم الwعية ال¥ تنضوي -ت ذلك ا�قصد

مثل درء ا�فاسد ،  �يع أحوال التwيع، أو معظمهاواmَِكم ا�لحوظة للشارع �
ì ا�قاصد ا�لحوظة للشارع � باب من أبواب  ا�قاصد ا=اصة: )å(.وجلب ا�صالح
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تwيع، أو � �لة أبواب متجانسة، مثل مقاصد الشارع � العقوبات، أو � ال
: ì ا�قاصد ا�زئية. ا�عامالت ا�ا]ة، أو � العبادات ا�ا]ة، أو � إقامة نظام األÓة

 ِmار مُ كَ اÓواأل  �À ها الشارع عندÉمه ا�تعلقة حُ  ال¥ راZكم من أح
  )á(با¦زئيات.

األفراد ا�ين يشملهم اgجار إ  العموم واËصوص من حيث  ونظر عبد ا�جيد
ا�قاصد ، وì ا�قاصد ال¥ تشمل �يع أفراد األمة :ا�قاصد العامةفجعل ا�قصد، 

. ومثّل للمقاصد ì ا�قاصد ال¥ ¿ص األفراد أو ا�جموÉت الصغ¤ة منهم :ا=اصة
هذا ا�ي وال Üæ أن  )å(العقود.اmدود بالشبهات وتوثيق  درءاËاصة بأمثلة منها: 

خصوص معي°نk أو فئة من فئات ا�جتمع إنما هو  ع�¹ عنه با�قاصد اËاصة بأفرادٍ يُ 
به  عُ فَ تَ ه إنما يُنْ كونُ وجُه خصوصه آخر.  من وجهٍ  ولكنه Éم[  خاص من وجهٍ نسFّ، فهو 

من ولكنه ، فةفيكون ا�نتفع به من طرأت عليه تلك الص � حال طروء تلك الصفة
ا من مÉم ¦ميع أفراد األمة؛ ألن اÇيع والwاء وغ¤ه حيث أصل تwيعه هو مقصدٌ 

من  فرد من أفراد األمة، و�E  ا�عامالت، وتوثيق العقود، وأسباب الر�خص قد تطرأ ألّي 
ق في . وهذه ه ا�قصد، ف© من هذه ا¦هة Éمةعرضت ó صفة من تلك الصفات -ق°

وí باالعتبار، ف¤جع األمر � حقيقته إ  مقاصد تتعلق �ميع ا�سلمk، ا¦هة ì األ
.kوليس بأفراد معين  

  :تقسيمها باعتبار الكلية واجلزئيةا: ثانًي

باعتبارين: أحدهما: األفراد ا�ين يشملهم  ال�ية يمكن اgظر إ]هوصف 
بن Áمد الطاهر اسار وقد  األحZم الwعية ا�نضوية -ت ا�قصد. :ا�قصد، وا®ا

ما ¾ن Éئدا � عموم األمة بأنها: " ا�قاصد ال¤ية� اعتبار األفراد، فعر°ف Éشور 
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ا�قاصد و )á("ر.طْ عودا متماثال، وما ¾ن Éئدا � �اعة عظيمة من األمة أو قُ 
م، : ì ا�قاصد ال¥ تعود � آحاد األفراد، أو � ا�جموÉت الصغ¤ة منها�زئية

 fُ ¥ال ìفظها.وm م ا�عامالتZعت أح)å(  

 �وهذا اقسيم بهذا االعتبار يمكن اإلفادة منه � ا�وازنة بk ا�صلحة العائدة 
أهل بت من اÇتان وا�صلحة العائدة � فرد من األفراد عند تعارضهما، حيث 

وابط سيأî بض� بعض اmاالت ح مصلحة ا¦ماعة � مصلحة الفرد يترجيمكن 
  بيانها � مبحث ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد.

األحZم الwعية ال¥ تنضوي فقد اعتمد معيار أما ا½كتور عبد ا�جيد اgجار 
  و�لك قسمها إ  ثالثة أقسام: §ية ونوعية وجزئية. وعّرفها ¾آلî: -ت ا�قصد، 

أحZم الwيعة، Ãيث ال ا�قاصد ال¥ تلت  عندها ì : À "ا�قاصد ال¤ية
 -قيقها. ومثال ذلك مقصد � 
يته اÇعيدة إ  هٍ تَ نْ يكون حكم منها إال وهو مُ 

   )ç("اËالفة � األرض، ومقصد ايس¤ ورفع اmرج، ومقصد حفظ نظام األمة. -قيق

ا�قاصد ال¥ يلت  عليها �لة من األحZم الwعية ال¥ ì ": ا�قاصد ا\وعية
Ýعية ا�تعلقة  تنتwم الZياة ... مثل �موع األحmإ  نوع واحد من أنواع �االت ا

   )ü(."بأحوال األÓة ... و�موع األحZم الwعية ا�تعلقة با�عامالت ا�ا]ة

 ،ì تلك ا�قاصد ال¥ تهدف إ  -قيقها آحاد األحZم الwعية": ا�قاصد ا�زئية
 خاصة بها، Ãيث يكون ا�قصد م

ً
  نسوبا

ً
 إ]ها آحادا

ً
بها أفرادا، ف� حكم  ، Îتصا

من أحZم الwيعة قبل أن يلت  مع أفراد نوعه � ا�قصد اËاص باgوع يكون 
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 ١٧٤  

هادفا إ  -قيق مقصد خاص به، و¯ن ¾ن ذلك ا�قصد ينت© إ  ا�قصد اËاص 
  )á("باgوع ]عضده ويقويه.

ة عملية، بل تقت: فائدته � اصنيف وال أرى �ذا اقسيم بهذا االعتبار فائد
  لغرض اÇحث وا½راسة.
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  املبحث الثاين

  املقاصد العامة للشريعة 

  :حتديد املقصد العام للشريعة

 - ومنها القرآن الكريم-نص القرآن الكريم � أن ا�دف من الwائع السماوية 
� شأن اوراة ال¥  تعا  óوقهو هداية اgاس. وقد ورد ذلك � آيات كث¤ة منها: 

َا ا°ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر) (ا�ائدة: 
ْ

gنَْز
َ
، ومنها: )üüأنز�ا � مو* عليه السالم: (إِن°ا أ

 َخوٌْف  óوق
َ

تِيَن°ُكْم ِم�Õ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي فَال
ْ
ا يَأ يًعا فَإِم° نَا اْهِبُطوا ِمنَْها َ�ِ

ْ
تعا : (قُل

 ُهْم َ�َْزنُوَن) (اÇقرة: َعلَيْهِ 
َ

(َذلَِك : ، ومنها: قوó تعا  عن القرآن الكريم)÷çْم َوال
 (kَُمت°ِق

ْ
ِكتَاُب ال َريَْب ِفيِه ُهًدى لِل

ْ
ُقْرآَُن ) å(اÇقرة: ال

ْ
نِْزَل ِفيِه ال

ُ
ي أ ِ

°
(َشْهُر َرَمَضاَن ا�

ُفْرقَانِ 
ْ
ُهَدى َوال

ْ
ِكتَاَب تِبْيَانًا ( )á÷ù) (اÇقرة: ُهًدى لِلن°اِس َوَبي�نَاٍت ِمَن ال

ْ
َا َعلَيَْك ال

ْ
g َونَز°

 َkُمْسِلِم
ْ
ٍء َوُهًدى َورnًََْة َوبwَُْى لِل    .)�÷اgحل: ( )ِلُ�� َ�ْ

وصٌف جامع تدخل فيه األوصاف األخرى للرساالت السماوية  ا�دايةإن وصف 
ه العام ا�ي يعÕ وضع األمور � اgور، والعدل بمعناال±�ية، واذكرة، والرnة، و مثل:

من اهتدى و�داية، §ها صفات مرتبطة با ذهفهمن الصفات.  غ¤هاو )á(مواضعها،
وتشمل هداية القرآن الكريم لإلنسان  -ققت ó تلك ا�Zسب.الكريم بهدي القرآن 

 :îفك¤ والسلوك، ويمكن إ�ا�ا � ما يأ  جانF ا

- فُه Ãقائق الكون، و�يفية هداية اإلنسان إ  طريق ا فك¤ السليم ا�ي يُعر�
  االستفادة منها، وُسبُل تدب¤ شؤون اmياة.

  تعريف اإلنسان Ãقائق Éلم الغيب. -
                                           

�� � :e������< P�����M �ُّ يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل 
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 ١٧٦  

  تعريف اإلنسان برساه ال¥ ُخلق من أجلها وبمص¤ه بعد ا�وت. -

  هذه اmياة. تعريف اإلنسان بواجباته ا³اه خالقه عّز وجّل ولوازم تأدية رساه � -

  هداية اإلنسان إ  ُسبُل تز�ية اgفس. -

  تعريف اإلنسان بالسلوك اmسن.  -

و� العموم فإن القرآن الكريم يهدي اإلنسان إ  ما �قق ó الصالح � ا�نهج 
ا�ي ارتضاه ó اهللا عز وجل. والعالقة بk ا�داية والصالح واضحة، فا�داية طريق 

الwيعة اإل�ية هو الصالح، وال صالح دون اتباع ا�داية الصالح، وا�هتدي ب
  الربانية. 

بناء � ما سبق، فإن ا�داية ì الوصف ا¦امع الشامل �قاصد الwيعة، و-ت 
هذا الوصف ا¦امع تدخل تفاصيل ا�قاصد العامة للwيعة اإلسالمية، وتتنوع تلك 

ينظر منها À واحد منهم، وتبعا افاصيل � عبارات أهل العلم حسب ا¦هة ال¥ 
  للميل إ  افصيل أو اإل�ال � ذكرها. 

وهو  ،لwيعةقاصد ا�ا¦امع � ذكر ا�قصد العام اب ت° اختلفت عبارات الكُ وقد 
فمن نظر من جانب ما -ققه  ون منها.نظرا¦هات ال¥ يع نو� اختالف راجع إ  ت

جعل ا�قصد العام من  -م والشاطFمثل العز بن عبد السال- الwائع لإلنسان
ومن نظر من جانب ا�قصد من خلق  .الwيعة هو جلب ا�صالح ودرء ا�فاسد

بالطريقة ال¥ -قق العبودية  العبادة وعمارة األرضا�قصد العام هو  جعل ،اإلنسان
 جعل -مثل ابن Éشور-  ومن نظر إ  مقتضيات -قيق ا�قصد من اËلق )á(هللا تعا .
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واستدامة ذلك  ،صالح اإلنسان� األمة القائم قصد العام هو حفظ نظام ا�
من نظر إ  ا¦وانب األساسية mياة اإلنسان ال¥ جاءت الwيعة و )á(الصالح.

نظيمها وحفظها -�جعل ا�قاصد  -كما هو الشأن عند األصو]k بداية من الغزا
لعقل وا�ال. ويرى ا½كتور طه العامة للwيعة ì حفظ ا½ين واgفس والنسل وا

  )å(جابر العلوا أن ا�قاصد العليا للwيعة ì: اوحيد وال±�ية والعمران.

  :طريقة التأليف يف املقاصد العامة

تناول كث¤ من الكتاب ا�عا·ين ا�قاصد العامة من خالل ال�يات اËمسة، كما 
  سيأî بيانه. 

، وا½كتور "�و تفعيل مقاصد ال�يعةكتابه "وقدم ا½كتور �ال ا½ين عطية � 
راسة " تصورين Îتلفk ½مقاصد ال�يعة بأبعاد جديدة� كتابه "عبد ا�جيد اgجار 

  اقسيم الشائع.ذلك مقاصد األحZم الwعية من خالل تقسيم æتلف عن 

بعة ا½ين عطية فقد قسم مقاصد األحZم الwعية إ  �االت أرا½كتور �ال أما 
 :ì مسة، وتلك ا�جاالتËبدال من ال�يات ا  

: أدرج فيه ال�يات اËمسة ال¥ درج األصو]ون � ذكرها، مع تغي¤ ¥ال الفرد
� عن: "ا½ين"، حيث استبدل به "ادين"، و¼ عن: "النسل"؛ حيث استبدل به 

سة ì: حفظ ة فيما æص الفرد 3"الِعرض" بمعناه الواسع، فأصبحت مقاصد الwيع
  .اgفس، وحفظ العقل، وحفظ ادي�ن، وحفظ العرض، وحفظ مال الفرد

                                           
�á�  ,O9L7 �g9�0
 1+2� Oj+	 )�
?W.
 )�Z
 T��u �Bj �  U4RW�
 �� T���
 ?230
 ����7 ��
 ^��

$ ,)97R�
 ?	�3�� C���uI
 ��u � E�� ,� d3:W4 � ���uI
 1+	 )�Z
 T��u �Bj ��G �0
 q�� 1+2�
 ;L� �  )�4R�
 �� ��7Z
 ?230
 «W7
 ?3` ,?.�B0
 ���W�
 ]��20
 ^92:W� �f

$ ,)�4R�
 ?	�3�� C|���` U`� ���uI
 P�j 1+	v� ^2o w�x ,���B�
E�EC� 
�å�   ©� H7�`��
 ��,¢
 ?,7 �� )�4R�
 ?	�3� ,��� ,�AB�
 �
� :d��� ,���0
 �AB�
 �
� :����E ,

��ED �� E��%$ �TFEC 



 ١٧٨  

رج فيه ا�قاصد اآلتية: تنظيم العالقة بk ا¦نسÃ k:ها � : أد¥ال األ¦ة
حفظ استمرار نوع اإلنسان، -قيق السكن بمعU الزواج الw´، حفظ النسل 

با�عروف، حفظ النسب، حفظ ادي�ن �  وا�ودة والرnة وÆمع ذلك أحZم ا�عاfة
اختيار ذات ا½ين وتربية األبناء تربية  �األÓة وÆمع ذلك مسؤو]ة رب األÓة 

 ا¦انب ا�ا� لألÓة ويندرج فيهإسالمية، تنظيم ا¦انب ا�ؤسÖ لألÓة، تنظيم 
  لة.األحZم ا�تعلقة با�هر واgفقات وا�¤اث والوصايا واألوقاف والعاق

فيه ا�قاصد اآلتية: انظيم ا�ؤسÖ لألمة، حفظ األمن، إقامة : أدرج ¥ال األمة
العدل، حفظ ا½ين واألخالق، اعاون واضامن واZفل، نw العلم وحفظ عقل 

  األمة، عمارة األرض وحفظ ثروة األمة.

، -قيق : أدرج فيه ا�قاصد اآلتية: اعارف واعاون واZمل¥ال اإلنسانية
اËالفة العامة لإلنسان � األرض، -قيق السالم العالÝ القائم � العدل، اmماية 

  ا½و]ة mقوق اإلنسان، نw دعوة اإلسالم.

½راسة مقاصد األحZم ا½كتور عبد ا�جيد اgجار أما اصور ا�ي وضعه 
ظروف الفكرية الwعية فهو قائم � ما يراه من قضايا -تاج إ  إبراز � ال

إبراز جانب قيمة اmياة اإلنسانية و
ئيتها بسبب واالجتماعية ا�عا·ة، مثل 
براز جانب حفظ و¯�تمعات هذا الع:، غزت الفلسفات الوجودية والعبثية ال¥ 

بما يهدد مستقبل حياة الطبيعية ه إ  است/اف ا�وارد ث واوج� اÇيئة بسبب الو� 
از éورات اmياة االجتماعية. وبناء � ذلك قام بتصنيف إبر�ذلك اإلنسان، و

    أربعة �االت أساسية: إا�قاصد 

: مقاصد الwيعة � حفظ قيمة اmياة اإلنسانية، أدرج فيه: حفظ ا½ين، أو'ا
  وحفظ إنسانية اإلنسان. 

: مقاصد الwيعة � حفظ اmياة اإلنسانية، أدرج فيه: حفظ اgفس وثانيها
  انية، وحفظ العقل. اإلنس
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: مقاصد الwيعة � حفظ ا�جتمع، أدرج فيه: حفظ النسل، وحفظ الكيان وثا*ها
  االجتما´. 

: مقاصد الwيعة � حفظ ا�حيط ا�ادي، أدرج فيه: حفظ ا�ال، وحفظ ورابعها
  اÇيئة.

 ì يعة اإلسالميةwالصة أن ما سبق ذكره من تقسيمات للمقاصد العامة للËا
ادات من أصحابها حسب ما يرونه مناسبا من اعتبارات، وì تقسيمات الغرض اجته

منها تنظيم طريقة دراسة مقاصد األحZم الwعية و¯براز ترابطها وتكاملها. 
 
ً
� مضمون تلك ا�قاصد. ويمكن ألي باحث أن  واختالف اقسيمات ال يغ¤ شيئا

 
ً
  صد األحZم الwعية.�نهجه � دراسة مقا يضع تقسيما آخر يراه مناسبا

  :الكليات اخلمسة

الشائع بk كت�اب ا�قاصد بداية من الغزا� إرجاع مقاصد األحZم الwعية إ  
3سة مقاصد Éمة، ì: حفظ ا½ين واgفس والعقل والنسل وا�ال. وì ال¥ يُع°¹ 

اإلسالمية.  عنها بالûوريات اËمسة، أو ال�يات اËمسة، أو ا�قاصد العامة للwيعة
وفيما يأî نتحدث عن هذه اËمسة: هل é ìوريات أم §يات؟ وهل الûوريات 

  الwعية Áصورة فيها أم يوجد غ¤ها؟

،Üا�ستص � �واآلمدي � اإلحZم � أصول  ))åوالرازي � ا�حصول، á((نص الغزا
� ح: الûوريات � 3سة: حفظ ا½ )ç(األحZم، ،k[لب األصو
ين، واgفس، و

  والنسل، والعقل، وا�ال. 
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 ١٨٠  

وعند اgظر � Þم األصو]k � سبب هذا اÚ :mد تعليلk: أحدهما: ما ذكره 
اآلمدي من أنه نتيجة اgظر إ  واقع اmياة، حيث إنها تغطي �يع جوانب اmياة 

m: � اإلنسانية، وال يوجد �ء من éورات اmياة æرج عنها. يقول اآلمدي: "وا
هذه اËمسة األنواع إنما ¾ن نظرا إ  الواقع، والعلم بانتفاء مقصد éوري خارج 

   )á(عنها � العادة."

يمكن القول إن هذه اËمسة ³مع األصول ال¥ تقوم عليها حياة اإلنسان. فا½ين 
 يمثّل ا¦انب الرو� لإلنسان ومنهج ا�داية ا�ي �قق به الغاية من وجوده � هذا

الكون، وحفظ اgفس يمثّل حفظ ا¦انب ا�ادي لإلنسان، وحفظ النسل يمثّل جانب 
االستمرار � حياة البwية، وحفظ العقل يمثّل حفظ أداة اإلدراك وت:يف شؤون 
اmياة ومناط ا�يف، وحفظ ا�ال يمثل حفظ ا�صدر ا�ادي mياة اإلنسان. وال 

  األساسية � حياة اإلنسان. ¿رج األمور األخرى عن هذه ا¦وانب 

واعليل ا®ا: هو ربطها بالعقوبات اmدية الواردة � القرآن الكريم والسنة 
اgبوية. ومن أمثلة ربطها بتلك العقوبات قول اإلمام الغزا�: "ومثاó قضاء الwع 

دينهم.  بقتل الZفر ا�ضل، وعقوبة ا�بتدع ا½ا´ إ  بدعته، فإن هذا يفو�ت � اËلق
وقضاؤه بإÆاب القصاص؛ إذ به حفظ اgفوس. و¯Æاب حد الwب؛ إذ به حفظ 
العقول ال¥ ì مالك ا�يف. و¯Æاب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسل واألنساب. 
اق؛ إذ به �صل حفظ األموال ال¥ ì معاش اËلق، وهم  ّ �âاب وال و¯Æاب زجر الُغص°

د � Þم ا�رداوي � fحه � احرير، حيث أشار و�ذلك ما ور )å(مضطرون إ]ها."
 :óدية � قوmتعاإ  من ربطها بالعقوبات ا óش¤ إ  هذه األربعة بقو

ُ
�  "وقد أ) :

تkِ بِبُْهتَان 
ْ
 يَأ

َ
دهن° َوال

َ
ْوال

َ
 يقتلن أ

َ
 يَْزنkِ َوال

َ
قن َوال ِâَْي 

َ
َن بِاب° َشيْئا َوال

ْ
� ِwُْي 

َ
ن ال

َ
أ
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)áå".()á) (ا�متحنة: بف�ينه
 

زاد بعضهم حفظ وبناء � ذلك الربط للمقاصد اËمسة بالعقوبات ا�نصوصة 
 هاد الطو¼ من أْصَحابنا � Îت:"وزقال ا�رداوي:  ض ]قابل عقوبة القذف.رْ العِ 

]ل  .هم¤غاحه، وال¹ماوي، ووå(  °fُ(،َواِمع�ع ا¦ض، وتَبعُه � رْ سادسا هو: العِ  وا½°
ح ة الودقال � خُ  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  يحkعليه ما � الص° إن دماءكم اع: "طبَته � حج°

 واألحاديث � ذلك كث¤ة وأْحZَمُ  ." اmديثحَراموأْمَوالُكْم وأْعَراضُكْم علَيُْكم 
ْع، فُهَو من الûوريات ا�ْعلُوَمة � اّ½ين وحفظه Ãَّد الَقْذف  °wحفظه شه¤ة � ال

  )ç(أيضا."

� اع�ض �ن و .اع�اضات عدة -وحديثا قديما–ت � هذا اm: وقد ورد
 :mم ، حيث قال: ةابن تيميذلك اZأصول الفقه وتعليل األح � kائضËوقوم من ا"

 �الwعية باألوصاف ا�ناسبة إذا تكلموا � ا�ناسبة، وأن ترتيب الشارع لألحZم 
د ودفع مضارهم، ورأوا أن ا�صلحة األوصاف ا�ناسبة يتضمن -صيل مصالح العبا

نوÉن أخروية ودنيوية، جعلوا األخروية ما � سياسة اgفس وتهذيب األخالق من 
اmكم، وجعلوا ا½نيوية ما تضمن حفظ ا½ماء واألموال والفروج والعقول واّ½ين 
 الظاهر، وأعرضوا عما � العبادات اÇاطنة والظاهرة من أنواع ا�عارف باهللا تعا 
ومالئكته و�تبه ورسله وأحوال القلوب وأعما�ا كمحبة اهللا وخشيته و¯خالص 
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 ١٨٢  

اّ½ين ó واوE عليه والرجاء لرnته ودÉئه، وغ¤ ذلك من أنواع ا�صالح � ا½نيا 
و�ذلك فيما fعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة األرحام، وحقوق  ،واآلخرة

k بعضهم � بعض، وغ¤ ذلك من أنواع ما أمر به ا�ما]ك وا¦¤ان، وحقوق ا�سلم
ويتبk أّن هذا جزء من أجزاء  .ون« عنه، حفًظا لألحوال السنية، وتهذيب األخالق

  )á(."ما جاءت به الwيعة من ا�صالح

:، ورأوا أنه يغلب عليه االهتمام اع�ض بعض ا�عا·ين � هذا اmكما 
، وأنه ينبý أن يضاف إ  الûوريات ما يتعلق با¦انب الفردي � حياة اإلنسان

باmياة االجتماعية. فأضاف اgبها حفظ ا½ولة، وحفظ األمن، وحفظ الكرامة 
ويرى القرضاوي أن )å(اإلنسانية، ص¤ الûوريات عنده ثمانية وليست 3سة.

ساواة ا�قاصد ا�ذكورة ال تستوعب ما يتعلق بالقيم االجتماعية، مثل اmرية وا�
و-دث عالل  )ç(واإلخاء واZفل وحقوق اإلنسان، وأنه ينبý إضافة تلك القيم.

الفا	 عن وحدة األمة و¯زالة الفوارق بk أفرادها، وحق الكرامة، وحقوق ا�رأة، 
واق�ح Áمد الغزا� إضافة  )ü(واmريات بأنواعها، واستقالل القضاء عن السياسة.

ة. واق�ح أnد اËمليà إضافة العدل وحقوق الفرد وحريته. اmرية والعدالة وا�ساوا
  )ù(واق�ح عز ا½ين بن زغيبة إضافة اmرية كون ì ا�قصد السادس.
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وعند اgظر � اقسيم اËما	 ا�ي ذكره ا�تقدمون واالع�اضات ال¥ اع�ض 
جوهرها بتصور  بها ا�ع�ضون واإلضافات ال¥ اق�حوها، Úد أن ا�سألة تتعلق �

تلك ا�قاصد اËمسة و�يفية اgظر إ]ها. وستتم مناقشة قضية اm: � تلك اËمسة 
  ية:ن خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتم

ها أصول تلك هل تلك اËمسة ì §يات تتضمن جزئيات كث¤ة أم ا�راد ب
  ا�قاصد اËمسة فقط؟

kتتعلق بع Õحسي تلك ا�قاصد اËمسة؟ أم وهل أوصاف الûوري واmا5 وا
ف الûوري اصأوال¥ قصدت الwيعة إ  رÉيتها، أما وانب أن تلك اËمسة ì ا¦

  بوسائل حفظها ورÉيتها؟ ةمتعلق واmا5 واحسيÕ ف©

 -دث من أوائل من وهو–ا إذا نظرنا � Þم الغزا� نفإن ،أما عن السؤال األول
 الwيعة جاءت ال¥ ا�قاصد أصول بأنها يصفها Úده - اËمسة الûوريات هذه عن

فّ� ما يتضمن ": الغزا� يقول. الûورات رتبة � واقعة بأنها يصفها كما لرÉيتها،
حفظ هذه األصول اËمسة فهو مصلحة، وE ما يفو�ت هذه األصول فهو مفسدة 

)á(."ودفعها مصلحة
ûورات، ويقول: "وهذه األصول اËمسة حفظها واقع � رتبة ال 

وتعب¤ه عنها باألصول قد يعÕ أن غ¤ها يرجع إ]ها،  )å(."ف© أقوى ا�راتب � ا�صالح
وبذلك تكون §يات تضم تفصايل كث¤ة، منها ما هو éوري، ومنها ما هو حا5، 

Õراد بكونها األصول أنها جوهر مصالح اإلنسانيُ . وقد ومنها ما هو -سي،  ìو
  .ل óاد عنه فهو خادم ó ومكم� وما زر الûوري، القدْ 

كما Úد الشاطF يع¹ّ عنها أحيانا بالûوريات، ويع¹ عنها أحيانا أخرى باألصول 
ال�ية، فيقول: "األصول ال�ية ال¥ جاءت الwيعة Ãفظها 3سة، وì: ا½ين، 
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 ١٨٤  

  )á(ل."واgفس، والعقل، والنسل، وا�ا

، فإن كث¤ةنها §يات تشمل جزئيات فإذا نظرنا إ  تلك ا�قاصد اËمسة � أ
الفرق بk القول باm: فيها والقول بالزيادة عليها يص¤ إ  مسألة افصيل 
واالختصار. فمن آثر االختصار �: أصول مصالح اإلنسان � تلك اËمسة، وما 
عداها فهو مندرج -ت تفاصيلها وما æدمها من وسائل. و�لك Úد العلماء ا�ين 

وا � إضافة الِعرض للمقاصد اËمسة يعللون اع�اضهم بأنه داخل � تلك اع�ض
يقول اÇوZ: "وقد آثرنا االستغناء عنه؛ ألن حفظ العرض  .اËمسة وال æرج عنها

داخل � اmقيقة ضمن حفظ أحد ال�يات اËمسة عند احقيق، وانفZكهما � 
يل � العرض يقال � األمور األخرى وما ق )å(م."بعض ا¦زئيات ال æدش عموم االز
مثل اmرية والعدل وا�ساواة والكرامة وسائر  ال¥ اق�ح بعض ا�عا·ين إضافتها

؛ ألنها عند احقيق Úدها داخلة ضمن تلك ال�يات اËمسة، وì حقوق اإلنسان
من باب افصيل، و¯براز احتياجات الع: وجوانب اËلل واقص¤ � واقع حياة 

  )ç(.�سلمkا

 أما 
ُ
فظ العقل Ãلف أو العطب، ود حفظ ا¦سم من اّ يد Ãفظ اgفس �رّ رِ إذا أ

 °فظ النسل �رد حفظ األنساب من Ãلف أو العطل، وقل من اّ ع� �رد حفظ أداة ا
االختالط والضياع، وذلك � أساس الربط بk الûوريات والعقوبات ا½نيوية 
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مراجعة؛ ألن éوريات  Áّل يكون سنة، فإن ذلك اm: ا�نصوصة � القرآن وال
عليه االع�اضات ال¥  دَ رِ أن تَ عندئذ  ويصح� اmياة ليست Áصورة � تلك األمور، 

مون وا�عا·ون، مثل اق�اح ما يتعلق بلوازم اmياة االجتماعية من أوردها ا�تقد� 
  وغ¤ها.  عدل وحرية ومساواة

و: هل أوصاف الûوري واmا5 واحسيÕ تتعلق بعk أما عن األمر ا®ا، وه
تلك ا�قاصد اËمسة أم بوسائل حفظها ورÉيتها؟ فا�ي يظهر أن هذه اËمسة أصول 
ية ترجع إ]ها مصالح اإلنسان، وì ا¦وانب األساسية ال¥ تقوم عليها اmياة 

ّ
§

wياة البmوري لوجود اé ية وقيامها بوظيفة الراشدة لإلنسان، وأن أصل وجودها
العبودية، وزوا�ا يؤدي إ  تال� اmياة اإلنسانية، واختال�ا اختالال كب¤ا يؤدي إ  
 �ُق تلك ا¦وانب اËمسة � اmياة البwية فيكون  اختالل اmياة البwية. أما -ق�

ة من مراتب ثالث، ì: مرتبة الûورة، ومرتبة اmاجة، ومرتبة احسk، ولّ� مرتب
هذه ا�راتب وسائل. فحفظ ا½ين ó قدر éوري إذا اختل زالت صفة ادي�ن عن 
صاحبه، وحقيق ذلك القدر الûوري وسائل، ì الوسائل الûورية. وó قدر حا5 
Æعل صاحبه � عداد الصاkm، وحقيق القدر اmا5 وسائل، ì الوسائل اmاجية. 

 مرتبة اإلحسان، وحقيق مرتبة احسk وسائل، وó قدر -سيÆ Õعل صاحبه �
ì الوسائل احسينية. و�ذلك حفظ اgفس ó قدر éوري هو حفظها من ا�الك أو 
من الوهن والعجز واالضطراب ا�ي يشارف صاحبه � ا�الك أو Æعله � 
ية 

 Æعل الَعنَت، وحقيق هذا القدر وسائل، ì الوسائل الûورية. وó قدر حا5
اإلنسان يعيش حياة مقبولة ليس فيها َقنٌَت شديد وليست حياة مرف°هة، وحقيق 
ذلك وسائل، ì الوسائل اmاجية. وó قدر -سيÆ Õعل اإلنسان يعيش حياة يس¤ة 
مرفّهة، وحقيق ذلك وسائل، ì الوسائل احسينية. وهكذا األمر � با" األصول 

  اËمسة. 

ûياة بدونه فا�ي يوصف بالmمسة ا�ي ال تقوم اËوري هو أصل تلك ال�يات ا
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ُقها � الواقع فيكون � ا�راتب ا®الث. والعبادات  وال تستقيم إال به، أما -ق�
ال¥ وضعت حقيق تلك ال�يات اËمسة - والعادات وا�عامالت وا¦نايات

لة -قيق مرتبة الûورة � منها ما هو واقع � مرتبة الûوري، أي أنه وسي -وخدمتها
تلك ال�يات اËمسة، ومنها ما هو حا5، أي أنه وسيلة -قيق مرتبة اmا5 � تلك 
ال�يات اËمسة، ومنها ما هو -سيÕ، أي أنه وسيلة -قيق مرتبة احسيÕ � تلك 

  ال�يات اËمسة.

يات اËمسة، وبناء � ما سبق يتبkّ أن الûوريات نوÉن: أحدهما: أصول ال�
وì أصل ا½ين واgفس والنسل والعقل وا�ال. وا®ا: الوسائل الûورية mفظ تلك 
األصول. فصارت الûوريات ì أصول هذه ال�يات اËمسة مع ما هو éوري 
mفظها من العبادات والعادات وا�عامالت وا¦نايات. وقد تكون الوسيلة الواحدة �ا 

� مراتب الûوري واmا5 واحسيÕ. فاmرية مثال منها ما مراتب وأجزاء تتوزع 
هو éوري mماية ا½ين مثل توف¤ حرية االعتقاد ورفع وجوه اإلكراه ال¥ تمنع من 
اعتناق اإلسالم، وحرية املك واmرية االقتصادية الûوريان mفظ ا�ال،  ومنها ما 

ل من وجوه االستبداد والفساد هو حا5 مثل حرية االختيار السيا	 ال¥ تقل
السيا	 واإلداري، ويؤدي غيابها إ  وقوع اgاس � العنت اgاتج عن االستبداد 
والفساد. والعدل وا�ساواة منهما ما هو éوري ومنهما ما هو حا5 ومنهما ما هو 
-سيÕ، و�ذلك الطعام والwاب واللباس والعلم والعقوبات واألخالق منها ما هو 

  ي ومنها ما هو حا5 ومنها ما هو -سيé.Õور

أن اgص � لûوريات، ولكن ورد ح: للم يرد عن الشارع وا¦دير با�كر أنه 
مثل إباحة اgطق بالكفر من الûورات، الûورات تبيح ا�حظورات، ووردت نماذج 

ت ، وأكل ا�حرماالعذابطائلة � حال الوقوع -ت  -مع اطمئنان القلب باإليمان-
فإن الفصل  واmاجيات لûورياتدقيقة بk ا. وبسبب عدم وجود حدود � ا�خمصة

بينها æضع أحيانا للتقدير البwي. و�ا ¾ن االختالف � اقدير أمرا واقعا، فإن 
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اتفاق  ما يكون Áّل  لûورياتا فمن الûوريات أمر واقع أيضا؛ ح:االختالف � 
اختالف؛ ألن الûوريات � األصل غ¤ Áددة  Áّل ما يكون منها بk أهل العلم، و

بأعيانها ولكن بأوصافها، واألوصاف تكون أحيانا خاضعة للتقدير واالجتهاد، 
ومن أمثلة ذلك اختالفهم � حفظ العرض، حيث رفعه بعضهم فتكون Áّل اختالف. 

حية وì مسألة اصطال )á(إ  مرتبة الûورات، ونزل به بعضهم إ  مرتبة اmا5.
ر؛ ألن ا¦ميع ُمت°ِفق � وجوب صون الِعرْض  م وال يُؤخ� ش�ية، اËوض فيها ال يُقد�

 óملسو هيلع هللا ىلص�ميع أنواعه وُحْرمة االعتداء عليه مصداقا لقو :" �Àُ  ُِمْسِلم
ْ
ُمْسِلمِ  َ�َ  ال

ْ
 :َحَرامٌ  ال

ُ، َدُمُه،
ُ

óوَِعرُْضهُ  َوَما".)å(  Fد الشاطÚ ن اإلسالم ومن أمثلة ذلك أيضا أنناÙعل أرÆ
وهو الصحيح. � حÆ kعلها اÇوç(  Z(من صالة وصوم من éورات حفظ ا½ين،

و�أنه يرى رأي من َفْقُ: ُمس�°  )ü(من حاجيات حفظ ا½ين وليس من éوراته.
 �اإليمان � االعتقاد القلF دون إدخال العمل � ذلك، وَيْقُ: الûوري � ا½ين 

  تقاد القلF السليم.ما �قق االع

أن  -� كتابه {و تفعيل مقاصد الwيعة-وقد حاول ا½كتور �ال ا½ين عطية 
يقوم بعملية -ديد للûوريات واmاجيات، واحسينيات، ولكنه أقّر بأن األمر 

والواقع  )ù(نسFّ، وأن الكث¤ من تلك العنا· Áّل اختالف � ا�رتبة ال¥ يوضع فيها.
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 ١٨٨  

  � تفاصيل ذلك من ُملَح العلم وليس من ُصلبه. أن اËوض 

أما عن عالقة األحZم الwعية بال�يات اËمسة، و�يف أن تلك األحZم يمكن 
ربطها Ãفظ تلك ال�يات من حيث الوجود والعدم، فقد ُكِتبَت فيها ُكتٌُب كث¤ة، أو�ا 

، ومنها � الع: للشاطF ا�وافقاتما جاء � ا¦زء ا�تعلق با�قاصد من كتاب 
لتكتور يوسف حامد العالم،  ا�قاصد العامة لل�يعة اإلسالميةاmاé كتاب: 

لتكتور عبد ا�جيد اgجار، واÇاب ا®الث من  كتاب مقاصد ال�يعة بأبعاد جديدةو
لعبد اgور بزا، وì موفية با�طلوب فال  مصالح اإلنسان: مقاربة مقاصديةكتاب: 

  ا � هذا الكتاب.حاجة للحديث عنه
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  املبحث الثالث

  املقاصد اخلاصة لألحكام الشرعية

  ا�طلب األول: مقاصد العبادات

  :املقاصد العامة للعبادات

  :�مة xمعها ويمكن إ¨ا'ا � ما يأ5مقاصد للعبادات 

á -  عز وجل  -قيق العبودية هللا تعا  بربط اإلنسان باهللا تعا ó ضوعËوا
شعور باالفتقار إ]ه، وذلك ظاهر � �يع العبادات: الصالة، والزÙة، ومراقبته وال

   والصوم، واmج، وا�كر وا½Éء.

: "أصل األمراض اgفسانية اتباع عن مقاصد العبادات يقول ابن راشد القف<
ا�وى، وأصل ا�داواة Îالفته. إذا علمت ذلك فالعبادات إنما ì أدوية ألمراض 

 تعا  أنز�ا رnة للعباد، وصقاال �رآة قلوبهم، ]توصلوا بذلك إ  القلوب، وأن اهللا
  Áل� 

ُ
ْ أ  )á(ه وسكنهم � حظ¤ة قدسه."سِ ن

å-   :اسgاس، حيث يستوي � تلك العبادات �يع اgا kتأكيد مبدأ ا�ساواة ب
  فق¤هم وغنيهم، قويهم وضعيفهم، كب¤هم وصغ¤هم. 

ç-  من خالل ما يرفدها من تعارف تأكيد مبدأ األخوة والوحدة kا�سلم kب
الÄ -قق اآلف واعاون بk اgاس عندما مسجد وتعاون. فصالة ا¦ماعة � 

يسأل أهل الÄ عمن يفتقدوه � تلك الصالة فيعودوه إن ¾ن مريضا و�فظوا أÓته 
 
ً
ارف و¯قامة . والصوم يشعر الغÃ Õاجة الفق¤ ا¦ائع. واmج فرصة للتعإن ¾ن 
ئبا
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 ١٩٠  

تلف اÇالد. والزÙة -قق اآلف Îعالقات األخوة واعاون بk ا�سلمk من 
 واعاون بk األغنياء والفقراء.

 :مقاصد الصالة

fع اهللا عز وجل الصالة �قاصد نعلم بعضها وقد Üæ علينا بعضها اآلخر، وال 
ف اËوض � مقاصد تفاصيل أجزاء الصالة، فما 

�
�يذكره اËائضون � ذلك حاجة 

 µاإلمساك عنه. وسنكت íمنه ما هو ظاهر القبول ومنه ما هو ظاهر الغرابة، واألو
 با�قاصد العامة للصالة �ا وردت اإلشارة إ]ه � اgصوص الwعية. 

á -  ء، وهذا أس� مراتب العبودية هللاÉوع وسجود ود�ل هللا: من قيام ور
�
اذل

 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّ�: سبحانه
اmكمة من الصالة: . يقول ابن راشد القف< عن ]��اmج: [ َّ زي  ري ٰى ين

 )á("اذلل واËضوع هللا تعا  ا�ستحق للتعظيم ومناعمة القلب بذكره".

å-  ال( :تهذيب السلوك؛ قال تعا الَة إِن° الص° قِِم الص°
َ
َفْحَشاِء َوأ

ْ
َة َينَْ« َعِن ال

 
ْ
ك ِ

َ
ُمنَْكِر َو�

ْ
ُ َفْعلَُم َما تَْصنَُعونَ َوال ¹َُ َواب°

كْ
َ
ِ أ  .)üùالعنكبوت: ) (ُر اب°

ç- .من خالل صالة ا¦ماعة kا�سلم kتقوية روابط األخوة ب 

ü-  Fgطايا: عن عثمان ر� اهللا عنه، عن اËو ا�نوب واÁما من "قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
ا، إال ¾نت امرئ مسلم -ûه صالة مكتوبة، فيُحسن وضوءها وخشوعها ور�وعه

ه ِت ؤْ كفارة �ا قبلها من ا�نوب، ما لم يُ 
°
 )å(."كب¤ة، وذلك ا½هَر §

ù- الشدائيتعل � يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�د: قال تعا : م الص¹ 
 .]á – ùا�زمل: [ َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن
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�-  Fgفس: عن أنس بن مالك ر� اهللا عنه أن اgقال:  ملسو هيلع هللا ىلصجلب طمأنينة ا
" °�  )á(."ل قرة عيÕ � الصالةعِ النساء والطيب، وجُ من ا½نيا ُحب�َب إ

  :مقاصد الصوم

á- ®ا �قال واب ا¦زيل من اهللا عز وجل وتكف¤ ا�نوب عن الصائم: اmصول 
  )å(."من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ُغفر ó ما تقدم من ذنبه": ملسو هيلع هللا ىلص

å-  قوى صفة جامعةال�بية الروحية: الصوم وسيلة من وسائل -قيق اقوى، وا
 ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ�للسمّو الرو� واËل ، قال تعا : 

  .]á÷çاÇقرة: [ َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ç-  خلق الص¹ من خالل الكّف عن شهوات �ال�بية اËلقية: يتعود اإلنسان 
 �الطعام والwاب وا¦نس، وì من أقوى الشهوات � اgفس اإلنسانية. ويتعوّد 

م والص¹ � شهوة االنتقام كما جاء � 
ْ
ة فال يرفث ن° الصيام جُ ": ملسو هيلع هللا ىلصقوó ُخلُق اmِل

� ³نب  ويتعود )ç(".و¯ن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إ صائم مرتÆ، kهلوال 
 óمن لم يدع قول الزور والعمل به، ": ملسو هيلع هللا ىلصالوقوع � الظلم �ميع أنواعه مصداقا لقو

ويتعود � خلق الرnة حk يشعر Ãال  )ü(".فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وfابه
أجود اgاس  ملسو هيلع هللا ىلص"¾ن نفاق عليهم، و¼ اmديث: الفقراء ا¦ياع فيدفعه ذلك إ  اإل

¤Ëن أجود ما يكون � رمضانباÙو ،".)ù(  

ü -  حوث العلمية ا�عا·ة ال¥ ¦سد: اصحةÇللصوم فوائد صحية عظيمة أثبتتها ا
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 ١٩٢  

قام باحثون متخصصون � �ال الطب واغذية، وقد Ëص اÇاحث كريس جانرز 
)Kris Gunnarsمو ) أهم ما جاء � بgارتفاع هرمونات ا :îاث � ما يأÃعض تلك األ

بما يصل إ  3سة أضعاف، وهو األمر ا�ي يساعد � حرق ا½هون وتقوية العضالت. 
-ف� عملية إصالح خاليا ا¦سم خاصة تنظيفها من الفضالت. اقليل من الوزن 

يا. اقليل من حالة وتنشيط عملية امثيل الغذاº الûورية للمحافظة � حياة اËال
مقاومة اإلنسولk، األمر ا�ي يساعد � اإلنقاص من مستويات السكر � ا½م 
واmماية من اgوع ا®ا من مرض السكري. ¿فيض مستويات األكسدة واالهاب � 
ا¦سم. أظهرت ا½راسات ال¥ أجريت � اmيوانات أن الصوم يساعد � اmماية من 

يض مستوى ضغط ا½م. اËفض من مستوى ا½هون ا®الثية ال¥ ال تقل الâطان. ¿ف
خطورتها � ا¦سم عن الكوليس�ول. nاية ا¦هاز العصF با�حافظة � خالياه 

   )á(وا�ساعدة � نمو خاليا جديدة.

ُكْم إِْن ُكنْتُْم َيْعلَُمونَ وصدق اهللا عز وجل حk يقول: 
َ
ْن تَُصوُموا َخْ¤ٌ ل

َ
) (َوأ

 .)á÷ü(اÇقرة: 

  :مقاصد الزكاة

á-  خل، و¿ليصها من سيطرة حبÇيتها من الشح وا�تطه¤ نفس ا�عطي وتز
تََك قال تعا :  :ا�ال

َ
يِهْم بَِها وََصل� َعلَيِْهْم إِن° َصال

�
�ُرُهْم َوتَُز ْمَوالِِهْم َصَدقًَة ُيَطه�

َ
(ُخْذ ِمْن أ

ُ َسِميٌع َعِلي   .)ç�áٌم) (اوبة: َسَكٌن لَُهْم َواب°

å - óة ماÙالفق¤ فيدفع إ]ه ز �، -قيق األخوة واآلف، فا�ز. يشعر بالعطف 
الغó Õ فيشعر با�ودة ا³اهه وتتطهر نفسه من اmسد واÇغض  ةوالفق¤ يرى مساعد

  لألغنياء.
                                           

�1�  Kris Gunnars, 10 Evidence-Based Health Benefits of Intermittent Fasting. 

https://www.healthline.com/nutrition/10-health-benefits-of-intermittent-fasting 
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ç- عمة: حيث يمارس اإلنسان ا�ي أنعم اهللا عليه بgشكر ا �ال �اتربية ا�سلم 
باللسان فقط، بل هو فعل إÆا(  افليس الشكر Þم .اgعم باإلنفاق منها كرَ شُ 

ًرا  .بإfاك ا�حتاجk � اgعم ال¥ يتمتع بها اإلنسان
ْ
قال تعا : (اْقَملُوا آََل َداُووَد ُشك

ُكوُر) (سبأ:    ).áçَوقَِليٌل ِمْن ِعبَاِدَي الش°

ü-  فل االجتما´ من خاللZ� تلبية -قيق ا kمساعدة الفقراء وا�حتاج
. جاء � حديث إرسال معاذ بن جبل ر� اهللا احتياجاتهم ودفع ما ألّم بهم من شدائد

ْغِنيَائِِهْم عنه إ  ا]من: "
َ
ْمَوالِِهْم تُؤَْخُذ ِمْن أ

َ
َ افَْ�ََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة ِ� أ ن° اب°

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
فَأ

   )á(."َرائِِهمْ َوتَُرد� َ�َ ُفقَ 

ù òنمية االقتصادية بدفع أصحاب األموال إ  استثمار أموا�م حـ اإلسهام � ا
يستفيد منها ا�حتاجون ال تأكلها الزÙة ا�تكررة، وبذلك االستثمار تتوفر فرص للعمل 

أصحاب إ  ع دفَ تُ ال¥ الزÙة كما أن ف�داد مقدار الزÙة. األغنياء وينمو مال للعمل، 
 ِmتفيدهم  مال ف ا�ين ليس �م رأُس رَ ا 

ُ
رجهم من دائرة � إنشاء مشاريع ³ارية ¿

 ُ   سهم � انمية االقتصادية بصفة Éمة. الفقر وت

  :مقاصد احلج

á -  °وبته ويتوج óك اإلنسان أهله وما�جرد هللا تعا ، حيث يه إ  بيت اهللا ا
 اmرام ملتجِ 

ً
َج� ا نداءإ  اهللا تعا  ملبيú  أ

ْ
mاِس بِا°gذ�ْن ِ� ا

َ
ه وراجيا فضله وغفرانه: (َوأ

تkَِ ِمْن �Àُ فَج% َعِميٍق 
ْ
 وََ�َ �Àُ َضاِمٍر يَأ

ً
تُوَك رَِجاال

ْ
ه تَ م° ويبلغ اجرد قِ  .)�åاmج: ( )يَأ

وهو  ،ويلبس Çاس اإلحرامويتطيب عندما يصل اإلنسان إ  ميقات اإلحرام فيغتسل 
 ذÇاس بسيط يُ 

�
gداء اهللا استجابته ة معلنا ت، ويبدأ اmاج � البيّ ا�ي� كفن ب رُ ك

يك، إن يك ا\ Çيك، ال fيك Çّ وصادحا بتوحيده عز وجل وا®ناء عليه: (Çّ  ،تعا 
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 ١٩٤  

  "، ال fيك لك.وا�لكاmمد واgعمة لك 

å-  ُوحيد واذلك أن  وأساس :رمات اهللا تعا تعظيم حلعبودية اÇيت اmرام رمز ا
َل َنيٍْت وُِضَع  ههللا تعا ، وهو أول بيت من بيوت اهللا تم تأسيس و°

َ
� وجه األرض: (إِن° أ

) kََعالَِم
ْ
َة ُمبَاَرÙً وَُهًدى لِل ي بِبَك° ِ

) ِفيِه آَيَاٌت بَي�نَاٌت َمَقاُم إِبَْراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه *لِلن°اِس لَث°
 َ�َ ِ َ َغÕِ[  َ¾َن آَِمنًا َوِب°  َوَمْن َكَفَر فَإِن° اب°

ً
ِْه َسِبيال

َ
َيِْت َمِن اْستََطاَع إِ]

ْ
Çاِس ِحج� ا°gا

َعالَِمkَ) (آل عمران: 
ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم . وقال تعا : ()��-��َعِن ال

ْ
َْقُضوا َيَفثَُهْم َو]

ْ
ُعم° ]

َعِتيِق (
ْ
َيِْت ال ْÇفُوا بِا و° َط°

ْ
ُ ِعنَْد َرب�هِ ) َذلَِك َومَ *َو]

َ
ó ٌ¤َْفُهَو َخ ِ ْم ُحُرَماِت اب° ) (اmج: ْن ُفَعظ�

å�-ç�.(  

ç-  ابتغاء فضل اهللا تعا : سواء منه ما يتعلق با®واب األخروي أم ما يتعلق بمنافع
ي°اٍم َمْعلُ ا½نيا. قال تعا : (

َ
ِ ِ� أ وَماٍت َ�َ َما ِليَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اب°

َفِق¤َ 
ْ
َائَِس ال ْÇْطِعُموا ا

َ
ْغَعاِم فَُ�ُوا ِمنَْها َوأ

َ
)، وقال تعا : ÷å) (اmج: َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة األ

يَْس َعلَيُْكمْ (
َ
ْن تَبْتَُغوا فَْضالً ل

َ
َ   ُجنَاٌح أ فَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا اب°

َ
ِمْن َرب�ُكْم فَإَِذا أ

kَ ِعنْ 
�
ال ََراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َو¯ِْن ُكنْتُْم ِمْن َقبِْلِه لَِمَن الض°

ْ
mَمْشَعِر ا

ْ
(اÇقرة:  )َد ال

á�÷.(  

ü-  جmطاعة اهللا تعا ، حيث إن رحلة ا �رحلة  - خاصة � القديم-تعليم الص¹ 
مU ثالثة أيام،  شاقة، ³مع مشقة الطريق، ومشقة الوقوف بعرفة، ومشقة ا�بيت �

َج� ومشقة الزحام � ر� ا¦مرات والطواف، ومشقة اÇُْعد عن األهل. قال تعا : (
ْ
mا

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فََرَض ِفي
َ
َج° فَال َرفََث َوال فُُسوَق َوالأ

ْ
mِهن° ا ( َج�

ْ
mِجَداَل ِ� ا 

   ).��á(اÇقرة: 

ù- عاون بk ا�سلمk ا�ين Æتمعون من شò اعارف وتقوية روابط األخوة وا
  بقاع األرض.



 

  

١٩٥  

  ا�طلب ا*ا(: مقاصد العالقات الزوجية

  :مقاصد الزواج

á- وع اإلنساgثر بغرض استمرار اZوتعاون أفراده � -قيق  ،اناسل وا
َها اg°اُس اي°ُقوا َرب° عمارة األرض � ا�نهج الربا. قال تعا : ( ف�

َ
ِي َخلََقُكْم يَا أ

°
ُكُم ا�

ِي 
°

َ ا�  َكِثً¤ا َونَِساًء َواي°ُقوا اب°
ً

ِمْن َغْفٍس َواِحَدةٍ وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبث° ِمنُْهَما رَِجاال
َ َ¾َن َعلَيُْكْم َرِقيبًا) (النساء:  رَْحاَم إِن° اب°

َ ْ
¼ حديث أنس بن ). وáتََساَءلُوَن بِِه َواأل

  )á(".يوم القيامة نبياءبكم األ رٌ ثِ Zَ وا الودود الولود فإ مُ جُ : "تزو° قال ملسو هيلع هللا ىلصه مالك أن

å- m يئة ا�ناسبةÇة. فظ النسلتوف¤ اmليس الغرض من  وتنشئته تنشئة صا
الزواج �رد اناسل، ألن ذلك يمكن أن يتحقق من خالل العالقات ا¦نسية 

لكن ا�راد هو حفظ النسل برÉيته وحسن ا�شاعة ال¥ ال تل±م بالزواج الw´، و
(األم واألب) أبوين تريبته، وهذا ال يتحقق � الوجه ا�طلوب إال من خالل تعاون 

وأساس روح ا�سؤو]ة هو الزواج؛ ألن الزواج  .يشعران بروح ا�سؤو]ة ا³اه أوالدهما
ة ا³اه بعضهم وتكوين أÓة متماسكة يشعر أطرافها با�سؤو] راد به ا½وامعقد يُ 

� ا�سؤو]ة والوفاء، اÇعض فيتعاونون � -قيق مصاmهم. ونظام األÓة يقوم 
ا مالرÉية واضحية: من الزوجk ا³اه بعضيهما اÇعض، ومنه� ا�سؤو]ة تظهر و

ا³اه وا½يهم، وبذلك تنشأ األÓة  -عندما يك¹ون-ا³اه األوالد، ومن األوالد 
واضحية. أما العالقات ا¦نسية ا�شاعة فإنها والوفاء Éية واعاون القائمة � الر

تفتقد إ  هذه ا�زايا، و�لك ف© ال تبÕ �تمعا متماسZ بقدر ما تساعد � هدم 
  ا�جتمع وتفكيك روابطه.

ç- ة وا�ودة السكن -قيقnوالر kب ،kفال يعا اإلنسان من حياة الوحدة  الزوج
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 ١٩٦  

والرnة واعاون � أمور  حياة أÓية فيها الودّ  شالعاطµ، بل يعيرمان اmووالعزلة 
ْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا قال تعا :  ا½ين وا½نيا.

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ُكْم ِمْن أ

َ
ْن َخلََق ل

َ
(َوِمْن آَيَاتِِه أ

َيَاٍت ِلقَ 
َ

ًة َورnًََْة إِن° ِ� َذلَِك آل َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َموَد°
َ

ُرونَ إِ]   ).åá(الروم:  )ْوٍم َفتََفك°

ü- ) : ِي بناء شبكة للعالقات االجتماعية من خالل ا�صاهرة: قال تعا
°

َوُهَو ا�
ا فََجَعلَُه نََسبًا وَِصْهًرا َوÙََن َرب�َك قَِديًرا) (القرقان:  ًwَََماِء ب

ْ
)، و�لك لم ùüَخلََق ِمَن ال

 kعل اإلسالم الزواج �رد عالقة بÆ ،kتÓأ kرجل وامرأة، بل جعلها عالقة ب
واش�ط الو^ للنZح حò تكون العالقة ربطا بk أÓتk ¾ملتk  ،فwع اËطبة

gط الو^ � اf فقط. وا�ين يدعون إ  إلغاء kشخص kح يغفلون عن وليس بZ
جتمع ويسعون إ  هدم شبكة العالقات االجتماعية ال¥ يقوم عليها ا� ،هذا ا�قصد

  ا�سلم.

ù-  °مة ومسؤولة. أما فائدة كونها بطريقة إشباع الغريزة ا¦نسية بطريقة منظ
ال:اع واقاتل ا�ي ينشأ من منظمة فإن اختصاص À زوج بزوجته �Ý ا�جمتع 

ال:اع والكيد بk النساء حول الرجل الواحد � من و ،بk الرجال حول ا�رأة الواحدة
سية الشائعة، كما أنه �Ý أفراد ا�جتمع من فتك األمراض حال العالقات ا¦ن

ة عن العالقات ا¦نسية ا�حرمة (مثل األمراض ا¦نسية، واإليدز). وأما كونها اgا³
ا ينتفع به ا�سؤو]ة عم° اإلنسان ل خ قاعدة -م� ن الزواج يرس� ألف ،مسؤولةبطريقة 

 ،]ة ا³اه الطرف اآلخر (الزوج أو الزوجة)ويتمتع به، فا�تعة ا¦نسية يقابلها ا�سؤو
  وا³اه األوالد ا�ين ينتجون عن تلك ا�تعة ا¦نسية.

  :مقاصد تشريع الطالق

الطالق ال æلو من آثار سلبية � �يع أطرافه، خاصة � األطفال، و�لك جاء 
� قاعدة  � األثر وصُفه بأنه "أبغض اmالل إ  اهللا"، ولكن ا�قصد من الطالق قائم

 �ع فيه، فدÉ إ  الص¹  "ارتكاب أخف الûرين"، و�لك fعه اإلسالم دون توس�



 

  

١٩٧  

ال ": ملسو هيلع هللا ىلصالطرف اآلخر وتغليب اgظر إ  اإلÆابيات � اgظر إ  السلبيات، قال 
وأمر األقارب  )á(."ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخلًُقا رَِ�َ ِمنَْها آَخرَ  ]أي ال يُبغض[َفْفَرْك 

) :kالزوج kْهِلِه وََحَكًما ِمْن وَ بالصلح ب
َ
¯ِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق بَيِْنِهَما فَاْنَعثُوا َحَكًما ِمْن أ

َ َ¾َن َعِليًما َخِبً¤ا ُ بَيْنَُهَما ِإن° اب° ًحا يَُوف�ِق اب°
َ

ْهِلَها إِْن يُِريَدا إِْصال
َ
فإذا  .)çù(النساء:  )أ

ستمرار � الزواج أك¹ من éر االف�اق أصبح اmل األفضل هو الطالق. صار éر اال
 :îويمكن تلخيص مقاصد الطالق � ما يأ  

á-  ةnاصل باستمرار الزواج: جعل اهللا عز وجل � الزواج مودة ورmر اûدفع ال
وسكينة، فإذا وصل اËالف والشقاق بk الزوجk إ  درجة انعدام ا�ودة والرnة 

éرا كب¤ا � الطرفk أو � أحدهما، يش�� الزواج االستمرار � لسكينة، وصار وا
َو¯ِْن ألنه لم يعد �قق ا�قصد منه. قال تعا : ( ؛صار من األفضل إنهاء ذلك الزواج

ُ َواِسًعا َحِكيًما) (النساء:   ِمْن َسَعِتِه َوÙََن اب°
ú

Þُ ُ قَا ُفْغِن اب° ويكون ذلك  ).�áçَفتََفر°
الزوجة أو الفسخ طرف بالطالق � حال كون ا�تûر هو الزوج، وباËلع من اإلنهاء 

. والفسخ من طرف القا� يكون من طرف القا� � حال كون ا�تûر هو الزوجة
� حال كون الزوج يسبب للزوجة éرا كب¤ا ويرفض تطليقها، أو � حال طروء 

  . ر اmياة الزوجية éرا فاحشا با�رأةعيوب � الزوج ³عل � استمرا

å-  قوق الزوجية: إذاmالوفاء با �اËروج من اmرج الواقع بسبب عدم القدرة 
وصل أحد الزوجk إ  درجة من اgفور والكراهية للطرف اآلخر Ãيث ال يستطيع 

� ا�ودة الوفاء Ãقوق الزوجية، فإنه يwع ó اللجوء إ  الطالق؛ ألن الزواج قائم 
والرnة والوفاء بالواجبات، فإذا انعدم هذا ا�قصد ولم يعد الشخص قادرا � الوفاء 

الطرف  ءبواجباته ا³اه الطرف اآلخر فاألوí فسخ هذا الزواج بدال من الوقوع � إيذا
اآلخر وما ينتج عن ذلك من إثم ومعصية. وقد ¾ن هذا من أسباب مwوعية اËلع 
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 ١٩٨  

ِ َفال جانب الزوجة. قال تعا : ( ا�ي هو طالق من  يُِقيَما ُحُدوَد اب°
°
ال

َ
فَإِْن ِخْفتُْم أ

 ِ ِ فَال َيْعتَُدوَها َوَمْن َفتََعد° ُحُدوَد اب° َك ُحُدوُد اب°
ْ
ُجنَاَح َعلَيِْهَما ِفيَما اْفَتَدْت بِِه تِل

الُِمونَ  َِك ُهُم الظ°
َ

õو
ُ
ر� اهللا عنهما أّن امرأَة  ابن عباس ). و¼ اmديث عن�åå( )فَأ

 Fgفقالت: يا رسول اهللا ثابت بن قيس ما أعتب عليه �  ملسو هيلع هللا ىلصثابت بن قيس أتت ا
أترد�ين عليه : ملسو هيلع هللا ىلصُخلق أو دين، ولكÕ أكره الُكْفر � اإلسالم. فقال رسول اهللا 

قها تطليقة.": ملسو هيلع هللا ىلصحديقته؟ قالت: نعم، قال رسول اهللا 
�
وا�راد  )á(اقبل اmديقة وطل

فهذه ا�رأة  كفر ُكْفران حّق الزوج، أي الوقوع � معصية اقص¤ � حق الزوج.بال
أصابها نفور شديد من زوجها يمنعها من القيام Ãقوقه � الوجه ا�طلوب، فرغبت � 

  الفراق بدال من االستمرار � الزواج والوقوع � إثم اقص¤ � حقوق زوجها.

  :ااملقصد من جعل الطالق رجعًي

 fُذلك  .عت الرجعة � الطالق بقصد تدارك ما فات و¯صالح ما يمكن إصالحه
أنه بعد الطالق قد يدرك الزوجان أن مرارة الطالق وتبعاته السيئة أك¹ من ا�ش�ت 

الطالق فيقرران الرجوع إ  اmياة الزوجية وÁاولة ذلك الزوجية ال¥ قادت إ  
�  حقي  �دث تغ¤� أن رجاع مرتk دون إصالح شأنهما. و¯ذا تكرر الطالق واإل

فهذا د]ل � أن احتمال  ،أسلوب اعامل مع اmياة الزوجية، ووقع الطالق ا®الث
و�لك فال فائدة من الرجوع إ   .أو منعدمجدا إصالح شأن اmياة الزوجية ضعيف 

مع رجل جديد،  ياة زوجيةحب فيه ا�رأة تلك اmياة مرة ثا®ة إال بعد مرور زمن ³ر� 
 وÆر� 

°
مان دروس اmياة العملية ال¥ قد ب الرجل حياة زوجية مع امرأة أخرى، ويتعل

تكون كفيلة بإحداث تغي¤ � أسلوب اعامل مع اmياة الزوجية. ومن باب 
التشجيع � الرجعة أن fع اهللا عز وجل بقاء الزوجة � وقت العدة � بيت الزوجية 

َها ا�Fِ°g (�راجعة اgفس وال�اجع عن الطالق: قال تعا :  حò يكون ذلك أد& ف�
َ
يَا أ
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ْرُِجوهُ  ُ¿ 
َ

َ َرب°ُكْم ال َة َواي°ُقوا اب° ِعد°
ْ
ْحُصوا ال

َ
تِِهن° َوأ ُقوُهن° ِلِعد°

�
ْقتُُم الن�َساَء َفَطل

°
ن° ِمْن إَِذا َطل

 َkِت
ْ
ْن يَأ

َ
 أ

°
 æَْرُْجَن إِال

َ
ِ ُنيُوتِِهن° َوال ِ َوَمْن َفتََعد° ُحُدوَد اب° َك ُحُدوُد اب°

ْ
 بَِفاِحَشٍة ُمبَي�نٍَة َوتِل

ْمًرا 
َ
َ ُ�ِْدُث َنْعَد َذلَِك أ َعل° اب°

َ
 تَْدرِي ل

َ
  .)á(الطالق: ) َفَقْد َظلََم َغْفَسُه ال

ْرُِجوُهن° ِمْن ُنيُ (قال ابن كث¤ رnه اهللا � تفس¤ه: "وقوó تعا :   ال ¿ُ
َ

وتِِهن° َوال
ة منه، فليس )æَْرُْجنَ  � الزوج ما دامت معتد° Uة �ا حق السك ة العد° ؛ أي: � مد°

وقوó  .نها معتقلة mق� الزوج أيًضا..للرجل أْن æُرِجها وال Æوُز �ا أيًضا اËروج؛ أل
ْمًرا( :تعا 

َ
َ ُ�ِْدُث َنْعَد َذلَِك أ َعل° اب°

َ
 تَْدرِي ل

َ
أي: إنما أبقينا ا�طلقة � م/ل الزوج ؛ )ال

ة العدة لعل° الزوج يندم � طالقها، وæلق اهللا تعا  � قلبه رجعت ها، فيكون � مد°
  ".ذلك أيâ وأسهل

  :املقصد من حتديد الطالق بثالث

عليم الزوج ا�سؤو]ة � إدارة اËالفات حّدد الwع الطالق بثالث مرات 
ل اللجوء إ  الطالق وتهديد الزوجة به، ففرصته � استخدام الزوجية، فال يستسه

وسيلة الطالق �عا¦ة اËالفات الزوجية أو الضغط � الزوجة Áدودة. وحò ال يتخذ 
و¯ذا انتهت  ،الزوج الطالق وسيلة إ  اإلéار بالزوجة � حال الشقاق، فيب+ يطلقها

رُها للزواج رجعها، ثم يطلقها مرة أخرى، وهكذا، عدتها يُ  فال ي��ها زوجة ó وال ُ�ر�
يٌح بِإِْحَساٍن) (اÇقرة: من غ¤ه، قال تعا : ( ِâَْْو ت

َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ الُق َمر° الط°

åå� ْو
َ
ْمِسُكوُهن° بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن° فَأ

َ
ْقتُُم الن�َساَء َفبَلَْغَن أ

°
)، وقال تعا : (َو¯َِذا َطل

 �Óَ َْعتَُدوا َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه َوالاًرا ِ َéِ °ُحوُهن° بَِمْعُروٍف َوال ُيْمِسُكوُهن
ِ ُهُزًوا) (اÇقرة:  أهل ا¦اهلية يتخذون من بعض ¾ن وقد ). åçáَيت°ِخُذوا آَيَاِت اب°

�ها حò تقارب اËروج النساء، فZن الرجل يطلق ا�رأة وي�عذيب الطالق وسيلة 
من العدة ف¤اجعها، ثم يطلقها طلقة ثانية، وي��ها حò تكاد ¿رج من عدتها 

 ،فحرم اهللا عز وجل ذلك .وهكذا مرارا كث¤ةف¤اجعها وال يقربها وال يعاfها، 
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وجعل للزوج فرصة اطليق واإلرجاع مرتk، فإذا أوقع الطلقة ا®ا®ة انت« حقه � 
دئذ Æوز  إذا تزوجت من رجل آخر ووقع طالق بينهما � ا�ستقبل فعنإرجاعها. إال

  .إن هما رغبا � ذلك زواجها من الزوج األول

  مقاصد القتال � اإلسالم ا�طلب ا*الث: 

  fع القتال � اإلسالم �قاصد يمكن إ�ا�ا � العنا· اآلتية:

  :رفع الظلم ودفعه: أوًال

أجله القتال هو رفع الظلم الواقع، خاصة � ا�قصد األول ا�ي fع من 
  ويدل � ذلك اآليات اآلتية: ا�سلمk، أو دفع الظلم ا�ي يوشك أن يقع عليهم. 

á- ) : تعا óَقِديٌر (قو
َ
�َ نَْ:ِِهْم لَ َ ُهْم ُظِلُموا َو¯ِن° اب° غ°

َ
يَن ُفَقاتَلُوَن بِأ ِ

ِذَن لِث°
ُ
) *أ

ْخرُِجوا مِ 
ُ
يَن أ ِ

°
ِ اg°اَس َنْعَضُهْم ا�  َدْفُع اب°

َ
ُ َولَْوال ْن َفُقولُوا َرب�نَا اب°

َ
 أ

°
ْن ِديَارِِهْم بَِغْ¤ِ َحق% إِال

ن°  َنُْ:َ
َ

ِ َكِثً¤ا َو] َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع وََصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اب° بِبَْعٍض لَُهد�
هُ  ُ َمْن َفنُْ:ُ َقوِي[ َعِزيزٌ  اب°

َ
َ ل . فهذه اآليات تنص � أن القتال )�ç�-üاmج: ( )إِن° اب°
  )f)áع ½فع الظلم ورفعه.

å- ) : تعا óِمَن الر�َجاِل قو kَُمْستَْضَعِف
ْ
ِ َوال َ ُيَقاتِلُوَن ِ� َسِبيِل اب°

ُكْم ال
َ
َوَما ل

يَن َفُقولُوَن  ِ
°

اِن ا� َ ِو½ْ
ْ
َا َوالن�َساِء َوال

َ
g ْهلَُها َواْجَعل

َ
الِِم أ َقْرَيِة الظ°

ْ
ْخرِْجنَا ِمْن َهِذهِ ال

َ
َرب°نَا أ

نَْك نَِصً¤ا ُ َا ِمْن ½َ
َ

g ا َواْجَعلú[ِنَْك َو ُ � ا½اللة �  ·�ةواآلية . )�ùالنساء: ( )ِمْن ½َ
عن  فk من ا�سلمk ا�ين عجزواعمwوعية القتال لرفع الظلم الواقع � ا�ستض

  أو ا�جرة من دار الكفر. أنفسهمnاية 

ç- ) : تعا óُ�ِب� قو 
َ

َ ال َ َيْعتَُدوا إِن° اب°
يَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوال ِ

°
ِ ا� َوقَاتِلُوا ِ� َسِبيِل اب°
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ُمْعتَِديَن (
ْ
ْخرَُجوُ�مْ *ال

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
َشد� ) َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

َ
ِفتْنَُة أ

ْ
 َوال

ََراِم َحò° ُفَقاتِلُوُ�ْم ِفيِه فَإِْن قَاتَلُوُ�ْم فَاْقتُلُوهُ 
ْ
mَمْسِجِد ا

ْ
َ ُيَقاتِلُوُهْم ِعنَْد ال

َقتِْل َوال
ْ
ْم ِمَن ال

Zَفِِرينَ 
ْ
  .)-á�á��áاÇقرة: ( )َكَذلَِك َجَزاُء ال

يقوó تعا : ( ِ
°

ِ ا�  ُ�ِب� َوقَاتِلُوا ِ� َسِبيِل اب°
َ

َ ال َ َيْعتَُدوا إِن° اب°
َن ُفَقاتِلُونَُكْم َوال

ُمْعتَِدينَ 
ْ
ا�ين يقاتلون ا�سلمk. الكفار يش¤ إ  أن الغاية من القتال ì دفع ظلم  )ال

 óقو ìين إ  أن هذه اآلية منسوخة باآلية ال¥ بعدها، وâوقد ذهب بعض ا�ف
ذكر ابن تيمية أن هو قول غ¤ صحيح، حيث و )á().ْفتُُموُهمْ َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَقِ تعا : (

 :óالرأي القائل بالنسخ بقو �ق 
ّ
�هور ا�فâين يقولون إنها غ¤ منسوخة، وعل

"ضعيف، فإن دعوى النسخ �تاج إ  د]ل، وليس � القرآن ما يناقض هذه اآلية، بل 
لعلماء بعدم نسخ اآلية بكون الغاية ويؤ�د ابن تيمية قول �هور ا )å(فيه ما يوافقها."

ه لغ¤ه عن دين اهللا، وهذا الwّ يزول قتال الZفر ì "دفع �fَ من  ه وعدوانه وَصد�
  )ç(بالصغار وا¦زية مع العهد، فإنه مع العهد كف° يده ولسانه."

، ذهبوا إ  ذلك بناء � تفس¤هم قوó تعا : منسوخة نهاأوا�ين ذهبوا إ  القول ب
يَن ُفَقاتِلُونَُكْم)  ِ

°
َواْقتُلُوُهْم ا�ين يبدأونكم بالقتال، وتفس¤هم قوó تعا : (بمعU (ا�

 ال¥ ا®انية إن -الفهم ذلك � بناء–بمعU قتل �يع الكفار، فقالوا  )َحيُْث ثَِقْفتُُموُهمْ 
 نيبدأو ا�ين � الكفار قتال -: ال¥ األوí نسخت الكفار �يع قتل تفيد

kتعا : (الظاهر ولكن  .بالقتال ا�سلم óَواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهمْ أن قو(  Õال يع
قتل �يع الكفار؛ ألنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم)، بل قال: (َواْقتُلُوُهْم)، 

 ِ
°

يَن والضم¤ فيها Éئد � ا�ين ُذكروا � اآلية السابقة، وهو قوó تعا : (ا�
ُفَقاتِلُونَُكْم). فالضم¤ ليس Éئدا إ  �يع الكفار، بل هو Éئٌد إ  أوõك ا�ين 
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kيُقاتلون ا�ؤمن.   

وبهذا افس¤ لآليتk ينتµ ا½ا´ إ  القول بالنسخ، ويتبk° أن اآلية ا®انية 
� اآلية األوí، ة �ا، والضم¤ فيها Éئد � من ُذكروا ف�â لة لآلية األوí ومُ كم� مُ 

.kوهم ا�ين يقاتلون ا�سلم  

  :منع الفتنة يف الدينا: ثانًي

ويدل � ذلك اgاس عن اإلسالم،  )á(الغاية ا®انية من تwيع القتال ì منع فتنة
  اآليات اآلتية:

á- ) : تعا óقو ِ ُه ِب°
�
يُن ُ§  تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن ا½�

َ
 فَإِِن اْغتََهْوا فَإِن° َوقَاتِلُوُهْم َحò° ال

َ بَِما َفْعَملُوَن بَِصٌ¤ (  َونِْعَم اg°ِص¤ُ *اب°
َ

íَمْو
ْ
ُكْم نِْعَم ال َ

َ َمْوال ن° اب°
َ
ْوا فَاْعلَُموا أ

°
 )) َو¯ِْن تََول

   )(.)å�ç�-üاألنفال: (

å-  : تعا óتَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكوَن ا½� (قو 
َ

 َوقَاتِلُوُهْم َحò° ال
َ

ِ فَإِِن اْغتََهْوا فَال يُن ِب°
 َkالِِم �َ الظ°َ 

°
  .)á�çاÇقرة: ( )ُعْدَواَن إِال

� هاتk اآليتk أن األمر بالقتال مغيا بغايتk: األوí: تتعلق بأمر عد�، الحظ ن
وهو انعدام فتنة اgاس عن ا½ين اmق والعقيدة الصحيحة. ا®انية: تتعلق بأمر 

والغايتان  )ç(¤ورة ا½ين §ه هللا، بأن æضع ا¦ميع لسلطان اهللا.وجودي وهو ص
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¾ن ا½ين §ه هللا، بمعU أن يكون إذا متZملتان؛ فالفتنة � ا½ين لن تزول تماما إال 
السلطان ½ين اهللا تعا . وهذا يعÕ أن كون السلطان ½ين اهللا تعا  éوري لزوال 

  .ختيار ا½يÕلال  اmرية اmقيقية¤الفتنة وتوف

  :أن يكون الدين كّله هللاا: ثالًث

لة �ا؛ ألن انتفاء الفتنة  هذه الغاية � الغالب تكون جزءا من الغاية ا®انية ومكم�
 تَُكوَن فِتْنٌَة (قوó تعا : و � ا½ين يتحقق بكون السلطة لإلسالم.

َ
َوقَاتِلُوُهْم َحò° ال

ِ فَإِِن ا يُن ِب° الِِمkَ َوَيُكوَن ا½� �َ الظ°َ 
°

 ُعْدَواَن إِال
َ

�تمل أن  )á�ç(اÇقرة:  )ْغتََهْوا فَال
"أي يكون معناه أن يدخل اgاس �يعا � دين اإلسالم، و�تمل أن يكون معناه: 

� سائر األديان." �وا�عU األول غ¤ مقصود؛ ألن  )á(يكون دين اهللا هو الظاهر العا
لكتاب أن يقيموا � دينهم � ظل اmكم اإلسال� بعد القرآن الكريم سمح ألهل ا

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  إلسالم ودفع ا¦زية. و�ذلك ¾ن فعُل السيا	 للسلطان لاËضوع 
واËلفاء الراشدين من بعده، حيث سمحوا ألهل الكتاب وا�جوس باÇقاء � دينهم 

ن هناك � ظل حكم اإلسالم. فيكون ا�راد بأن يكون ا½ين هللا: "أن ال يكو
استعالء للكفر. ويكون ا�عU قاتلوا � سبيل اهللا حò ال يكون االستظهار 

  )å(واالستعالء للكفر، و¯نما االستظهار ½ين اهللا ا�ي هو اإلسالم."

يقول ابن تيمية: "فا�قصود أن يكون ا½ين §ه هللا، أن تكون §مة اهللا ì العليا 
   )ç(ها كتابه."و9مة اهللا اسم جامع ل�ماته ال¥ تضمن
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  العقوبات � اإلسالم صدمقاا�طلب الرابع: 

ا�قصد العام من العقوبات "حفُظ نظام األمة، وليس ُ�فظ نظاُمها إال بسّد ثلمات 
ه الwيعة ونفذته 

°
ا�رج والف[ واالعتداء، وأن ذلك ال يكون واقعا موقعه إال إذا تو

ا."اmكومة، و¯ال لم يزدد اgاس بدفع الwّ إ úf ال)á(  ويمكن تلخيص أهم مقاصد
  العقوبات � اإلسالم � العنا· اآلتية:

á- العقوبة ³عل الشخص ا�سؤو]ة نسان تعليم اإل :óالعواقب يذوق عن أفعا
 الÖء، ف لفعلها�ؤ�ة 

°
قال تعا :  .ل مسؤو]ة أفعاó، ويرتدع عن العودة إ]هام -م� يتعل

ارِ  اِرُق َوالس° ُ َعِزيٌز (َوالس° ِ َواب°  ِمَن اب°
ً

يِْدَفُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاال
َ
قَُة فَاْقَطُعوا أ

ْغتُْم ُحُرٌم َوَمْن  ، وقال تعا :)÷çَحِكيٌم) (ا�ائدة: 
َ
يَْد َوأ َ َيْقتُلُوا الص°

يَن آََمنُوا ال ِ
°

َها ا� ف�
َ
(يَا أ

ًدا فََجَزاٌء مِ  ثُْل َما َقتََل ِمَن اg°َعِم َ�ُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعم�
 ُ ْمِرهِ َقَفا اب°

َ
ْو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما ِ]َُذوَق َوَباَل أ

َ
اَرٌة َطَعاُم َمَساِكkَ أ ْو َكف°

َ
َكْعبَِة أ

ْ
بَاِلَغ ال

ُ ِمنُْه وَ  ا َسلََف َوَمْن Éََد َفيَنْتَِقُم اب° ُ َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم) (ا�ائدة: َقم°   .)�ùاب°

  )å(وقد ع¹° ابن Éشور عن هذا ا�قصد باأديب الراجع إ  إصالح الفرد.

å-  عند Mعليه، ومنع وقوع ا®أر ا�ي يؤدي إ  العدوان والفو Õإرضاء ا�ج
راد، بل و�لك لم Æعل الwع تطبيق العقوبات آلحاد األف )ç(عدم معاقبة ا¦ا.

 Õجعلها لتولة عن طريق نظام القضاء. فإذا قامت ا½ولة بمعاقبة ا¦ا، ورأى ا�ج
عليه ذلك، -قق إرضاؤه، فال Æد � نفسه بعد ذلك داعيا للثأر، كما يتحقق العقاب 
العادل للجا من سلطة Áايدة ال ³د � نفسها غضبا وثورانا يدفعها إ  ا®أر بغ¤ 

  لو تُِرَك أمُر العقاب للمجÕ عليه. عدل كما �صل
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ç- اس عن ارتكاب ا¦رgمن األفعال فعال  عندما يعرف الشخص أنائم: زجر ا
فإن ذلك  ،ت�تب عليه عقوبة قانونية، ويرى تطبيق تلك العقوبة � ا�جرمkالسيئة 

يا ، وبذلك تكون العقوبة وازÉ مادتلك األفعال� نفسه الرهبة من الوقوع � بعث ي
يدعم الوازع ا�اî اgاتج عن اإليمان واقوى. وقد fع اإلسالم إقامة بعض 
وا Àُ° َواِحٍد ِمنُْهَما ِمئََة  العقوبات عالنية زيادة � -قيق ذلك الزجر، قال تعا : (فَاْجِتُ

ِ إِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُ  فٌَة ِ� ِديِن اب°
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
ٍة َوال َ يَْشَهْد َجتْ

ْ
َِخِر َول

ْ
َْوِم اآل

ْ
ِ َوا] وَن بِاب°

ُمْؤِمِنkَ) (اgور: 
ْ
  .)åَعَذاَنُهَما َطائَِفٌة ِمَن ال

ü-  òاس �تاج إ  األمن، حgة: إن استقرار حياة اmيئة الصاÇتوف¤ األمن وا
ألمن يأمن اgاس � دينهم وأنفسهم وأموا�م وأعراضهم. فمثال: عقوبة الردة وف¤ ا

ا½يÕ، حò ال يعمل ا�رجفون � تشكيك Éمة اgاس � دينهم من خالل إظهار 
الردة والطعن � عقائد اإلسالم وfائعه. وعقوبة القصاص وف¤ األمن � اgفوس، 
فال يتجرأ اgاس � القتل. والقصاص أفضل وسيلة للحفاظ � اmياة، وقد ع¹ 

:óُكْم ( القرآن الكريم عن ذلك بقو
°
َعل

َ
َاِب ل

ْ
Ç

َ ْ
ِ̂ األ و

ُ
ِقَصاِص َحيَاٌة يَا أ

ْ
ُكْم ِ� ال

َ
َول

. وعقوبة الâقة ]أمن اgاس � أموا�م، فال يتجرأ اgاس � )��áَيت°ُقوَن) (اÇقرة: 
 �Óقة أموال غ¤هم. وعقوبة القذف ]أمن اgاس � أعراضهم، فال يتجرأ اgاس 

  طعن � أنسابهم.اتهام غ¤هم بالفاحشة وال

ù-  يعة بعقوباتwن: لقد جاءت الZا¦ا قدر اإلم �ق: العقوبة وآثارها 
يقت: أثرها � ا¦ا وال يتعدى إ  أفراد أÓته أو إ  ا�جتمع بصفة Éمة. و�لك 
ز � العقوبات 

°
�Úد أن العقوبات الواردة � القرآن الكريم والسّنة اgبوية ت�

ل¥ يقت: أثُرها � ا¦ا. أما العقوبة بالسجن ف© ليست عقوبة أصلية ا¦سدية ا
 ìظام اإلسال�. نعم، ورد � القرآن الكريم عقوبة تشبه عقوبة السجن، وgا �

تkَِ َحبْس ا�رأة ال¥ ترتكب الفاحشة � بيتها، وذلك � قوó تعا : (
ْ
îِ يَأ

°
َوالال

َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكمْ 
ْ
ْمِسُكوُهن° ِ� ال

َ
ْرَبَعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

َ
 فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن° أ



 ٢٠٦  

ُ لَُهن° َسِبيال) (النساء:  ْو Æََْعَل اب°
َ
َموُْت أ

ْ
ُيُوِت َحò° َفتََوف°اُهن° ال

ْ
Çاáù( ولكنها نُِسَخت ،

¿تلف عن عقوبة وfعت عقوبة ا¦ت بدال منها. وفضال عن كونها نُِسَخت، ف© 
السجن ا�طب°قة � الع: اmديث، ف© �رد إقامة ج¹ية � اÇيت Ãيث ال تُفصل 

  ا�رأة � حبسها عن أÓتها، فال تتûر أÓتها بفصلها عن بيتها. 

 Fgبس، وما يذكره ا�ين يكتبون �  ملسو هيلع هللا ىلصكما أن اmلم يعاقب أحدا من ا¦ناة با
 Fgملسو هيلع هللا ىلصعقوبة السجن من حبس ا Ç ن آخر ليسZى � ا�سجد أو � مÓعض األ

من باب العقوبة باmبس، و¯نما هو احتجاز مؤقت ألوõك األشخاص � انتظار اÇّت 
  � مص¤هم.

مع الشاعر اmطيئة  - ر� اهللا عنه–وقد حصلت واقعة � زمن عمر بن اËطاب 
Zا�ي ¾ن سليط اللسان كث¤ ا�جاء، حيث ش (Öجرول بن أوس العب) ه أحد

  ا�ين هجاهم إ  عمر بن اËطاب ر� اهللا عنه فأمر Ãبسه. 

  فلما أرسل إ]ه اmطيئة قصيدة مطلعها األبيات اآلتية:

  وال شجرُ  ب اmواصل ال ماءٌ غْ زُ      ٍخ رَ ماذا تـقول ألفراخ بذي مَ 

  فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر    ة مَ لِ ر ُمظْ عْ م � قَ بَهُ ¾سِ  َت يْ ألقَ 

Óْته فأمر بإطالق Óاحه.  أدرك عمر
ُ
أن آثار عقوبة اmبس تعّدت ا¦ا إ  أ

ويروى أنه دفع ó مبلغا من ا�ال مقابل الكّف عن أعراض ا�سلمk، وأخذ عليه 
  عهدا أال يعود إ  هجاء أحد.

لقد أجاز الفقهاء األوائل اmبس ا�ؤق°ت للمدين ا�ماطل ا�ي يرفض دفع ما عليه 
من دين للضغط عليه للوفاء بدينه، أو حبس ا�ت°َهم � تهمة خط¤ة � انتظار احقيق 

  واÇّت � أمره، وليس ذلك من باب تwيع اmبس عقوبة � فعل من األفعال. 

ْدِخلَت عقوبة السجن �
ُ
ين وقد أ لََمة ا�ستبد�  ااريخ اإلسال� � يد اZmم الظ°
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ا�ين ¾نوا يسجنون من ينتقدهم ويع�ض � فسادهم واستبدادهم، ثم أصبحت 
جزءا أساسيا من اgظام العقا( اmديث عندما نُِقلَت القوانk الغربية إ  العالم 

ها سوٌء واعتداء � اmقوق: 
�
ففيها اعتداء � حقوق الزوجة اإلسال�. وì عقوبة §

واألوالد Ãرمانهم من راعيهم وÉئلهم. وفيها تضييع لوقت السجk � غ¤ فائدة، 
وتضييع لطاقات ا�ساجk وخ¹اتهم دون Éئد. وفيها إفساد ألخالقهم، وتعليم 
 kء � اإلجرام با�جرم	يلت  السجناء ا�ين ليس �م رصيد  kاإلجرام ح

يتعلمون منهم فنون اإلجرام. وفيها إهدار ألموال ا½ولة باإلنفاق � ا�ح�فk ف
مئات األلوف من السجناء. وقد بدأ األوروبيون يقلصون من عقوبة السجن � ا¦رائم 

  غ¤ اËط¤ة ويعوضونها بعقوبة "ِخْدَمة ا�جتمع".

بدال  قد يكون األوروبيون معذورين حk أدخلوا عقوبة السجن والغرامة ا�ا]ة
من العقوبات الوحشية ال¥ fعها القانون الروما! ولكننا لسنا معذورين � 
تقليدهم � تعميم تلك العقوبات؛ ألن العقوبات ا�وجودة � fيعتنا متناسبة مع 
ا¦رائم ال¥ وُِضَعت �ا، وآثارها قا·ة � ا�جرم غ¤ متعدية إ  غ¤ه. إن اmجة 

ة السجن بأن العقوبات ا¦سدية فيها إهانة لكرامة اإلنسان ال¥ يقدمها أنصار عقوب
ٌة داحضة! فمن ذا ا�ي يزعم أن السجن ليس فيه إهانة لكرامة اإلنسان؟ وأي  ì ُحج°
َ̂ الشخص � زنزانة وتُضّيع حياتُه � غياهبها؟ أيهما أقل إهانة:  إهانة أك¹ من أن يُر

ل جريمته ويتأدب، ثم ت��ه يذهب إن ³ت الشخص عددا من ا¦تات ]ذوق وبا
وشأنه ]عيش حياته وَيُعول أÓته وينفع �تمعه، أم أن تسجنه شهورا أو سنوات طوال 
فتُضي�ع حياته ووقته ا®مk و-رمه من أÓته، و-رم أÓته منه، وتضي�ع أوالده 

ال شك أن وزوجته، وتُقي�د حريته، وتمنع ا�جتمع من االستفادة من طاقاته وخ¹اته؟ 
اآلثار اgفسية واالجتماعية واالقتصادية للسجن أك¹ بكث¤ من آثار العقوبة 
ا¦سدية، وال يوجد م�¹ر حقي  لسجن الشخص إال إذا ¾ن �رما Á�فا ُشْغلُه 



 ٢٠٨  

ه عن ا�جتمع إال بسجنه. �f اإلجرام، وال مناص من كّف)á(  

  ا�طلب ا=امس: مقاصد ا�عامالت ا�اiة

  :التربعات املالية مقاصد

fع اإلسالم اÉ¹ت ا�ا]ة ورغ°ب فيها من أجل -قيق اZفل، و¯شاعة 
اعاون، وتقوية روابط األخوة بk ا�سلمk، وادخار ا®واب ]وم القيامة ا�ي ال ينفع 

  فيه مال وال بنون. وأهم اÉ¹ت ا�ا]ة ì الصدقة وا�بة والوصية والوقف.

ا�ا]ة أثٌر من آثار الـُخلق اإلسال� الرفيع، ومظهر من مظاهر الرnة  إن اÉ¹ت
وابتغاء وجه اهللا تعا ، و�لك فإن الشارع يش�ط فيها أن ال تؤدي إ  الظلم و¯فساد 
ذات اkÇ أو تضييع حقوق اآلخرين. و�لك أمر الشارع بالعدل بk األوالد � العطية 

 Çعض األوالد و¯ثارة Çواعث اmقد والغل بk األوالد وا�بة؛ ألن � عدم العدل ظلمٌ 
 kديث عنمن جهة، وبmوالوا½ الواهب من جهة أخرى. و¼ ا kاألوالد ا�حروم 

ال  :ة بنت رواحةرَ مْ أعطا أ( عطية فقالت قَ ر� اهللا عنهما قال: اgعمان بن بش¤ 
 ُ إ أعطيت ابÕ من عمرة  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصفأB رسول اهللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصشهد رسول اهللا أرM حò ت

 
ُ
 ؟أعطيت سائر و½ك مثل هذا :قال ،رسول اهللاشهدك يا بنت رواحة عطية فأمرتÕ أن أ

   )å(."عطيته قال فرجع فردّ  .فاتقوا اهللا واعدلوا بk أوالدكم :قال ،ال :قال

ها با®لث حفظا �صاmهم. و¼ كما ن« الwع عن  اإلéار بالورثة بالوصية فحد°
� حجة  ملسو هيلع هللا ىلصÉد رسول اهللا أن سعد بن أ( وقاص ر� اهللا عنه قال: اmديث 

يا رسول اهللا بلغÕ ما ترى من الوجع  :الوداع من وجع أشفيت منه � ا�وت فقلت
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٢٠٩  

�قلت  :قال .ال :قال ؟وأنا ذو مال وال يرثÕ إال ابنة � واحدة أفأتصدق بثل) ما
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خ¤ من أن  .ا®لث وا®لث كث¤ ،ال :قال ؟أفأتصدق بشطره

    )á(."فون اgاستذرهم Éلة يتكف° 

كما أنه ال Æوز للشخص أن يتهر°ب من دفع ما عليه من ديون بإنشاء تÉ¹ت ما]ة 
óقيقة ال يهب ماmلشخص ما؛ ألنه � ا óبل يهب مال غ¤ه، حيث إن  مثل هبة ما

جزء ماó ا�ي يكافئ ما عليه من دين هو � اmقيقة ليس ملó Z. كما أن هذه ا�بة 
ال يمكن أن يكون القصد منها ابتغاء ا®واب عند اهللا تعا ؛ ألن فيها معصية 
بتضييع حقوق اآلخرين، وال -قق تقوية روابط األخوة بk ا�سلمk، بل ì إفساد 

  ة األخوة وقطع �ا.لرابط

و�ذلك ال Æوز للشخص أن يتهرب من دفع الزÙة با�بة الصورية، بأن يعمد عند 
رأس اmول إ  هبة جزء من ماó بقصد إنقاص اgصاب و¯سقاط واجب الزÙة � أن 
يس�جع ذلك ا�ال أو بعضه بعد ُم\� اmول؛ ألن هذه ا�بة ليس فيها وجٌه من وجوه 

 fُ ¥ال ¤Ëض. اÁ فساد ì ت ا�ا]ة من أجلها، بلÉ¹  عت ا

 kت ا�ا]ة هو تقوية أوا· األخوة ومساعدة ا�حتاجÉ¹و�ا ¾ن ا�دف من ا
، فتص¤ قصدهافقد ن« الشارع عن الرجوع فيها؛ ألن � الرجوع فيها مناقضة �
"ليس : ملسو هيلع هللا ىلص. قال مفسدة ألوا· األخوة بعد أن ¾ن ا�قصد منها تقوية تلك األوا·

كما ن« الشارع عن ا�ن�  )g)åا َمثَُل السوء، ا�ي يعود � هبته ¾ل�ب يرجع � قيئه."
َمن� بما يعطيه اإلنسان لغ¤ه، قال تعا : (

ْ
يَن آََمنُوا ال ُيبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِال ِ

°
َها ا� ف�

َ
يَا أ

َذى) (اÇقرة: 
َ
 مَ å�üَواأل

ٌ
ًذى )، وقال تعا : (قَْول

َ
ْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْ¤ٌ ِمْن َصَدقٍَة يَتْبَُعَها أ

ُ َغÕِ[ َحِليٌم) (اÇقرة:    ).å�çَواب°
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 ٢١٠  

  :مقاصد املعاوضات املالية

ا�قصد األساس من ا�عاوضات هو حصول اgاس � احتياجاتهم من بضاعة أو 
ل �يع ما -تاج نقود أو خدمات أو منافع. ذلك أنه �ا ¾ن À فرد ال يستطيع -صي

إ]ه حياته من مصالح مادية ومعنوية، فإنه ال بد من تكامل أفراد ا�جتمع بتبادل 
اÇضائع واgقود واËدمات وا�نافع. وسبيل ذلك اZمل إما با�عاوضات أو باÉ¹ت. 
وحò يتحقق ا�قصد من ا�عاوضات � الوجه ا�طلوب ال بد أن تكون ا�عاوضات 

]ة من االستغالل والغش والغرر وأسباب ال/اع. و�لك Úد الwيعة تر�ت Éدلة وخا
 ìللناس مرونة � اختيار الوسائل واألسا]ب ال¥ -قق �م تلك ا�عاوضات، و
ا�رونة ال¥ ع¹° عنها الفقهاء بقو�م: األصل � ا�عامالت اإلباحة، واألصل � 

أللفاظ وا�با. ولكنها وضعت ضوابط لك العادات االفات إ  ا�عا ال إ  ا
 kالوسائل واألسا]ب بما �قق العدل ويمنع االستغالل والغش والغرر وال/اع ب

  اgاس.

  صد نصب القضاةامقا�طلب السادس: 

من األحZم ال¥ جاءت بها الwيعة نصب القضاة وبيان القواعد األساسية 
  مقاصد يمكن إ�ا�ا � اآلî: للتقا�، وتهدف هذه األحZم إ  -قيق

á -  اآلخرين � أنفسهم أو أموا�م أو �معاقبة الظلمة وا¦ناة ا�ين يعتدون 
أعراضهم. وقد ُجِعل العقاب منوطا بالقضاء ألمرين: أحدهما: أن ترك العقاب 
للمجÕ عليه يوقع � الظلم واهارج، وì أمور تؤدي إ  الفوM وانفراط عقد 

ل األمر إ  ا®أر واالنتقام، ا�جتمع.  ذلك أنه إذا تُِرك العقاب للمجÕ عليه -و°
وا�جÕ عليه يكون Éدة � حال غضب وحنق � ا¦ا، و
Çا ما يدفعه ذلك إ  
ا�بالغة � العقاب والوصول به إ  حال الظلم و³اوز اmدود، وذلك يدفع ا¦ا 

Õ عليه، وقد يستعk ا�جÕ عليه بعش¤ته ½فع وعش¤ته إ  الرد واالنتقام من ا�ج
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ذلك، وتص¤ األمور إ  االنتقام وا®أر ا�تبادل، وتنتw الفوM واËراب. واألمر 
ا®ا: أنه قد يكون ا¦ا أقوى من ا�جÕ عليه فيعجز ا�جÕ عليه عن معاقبة 

قوياء فال ينا�م جزاء ا¦ا واألخذ Ãقه، ويص¤ العقاب مسلطا � الضعفاء، أم األ
� جرائمهم. أما القضاء فإنه جهة Áايدة ال يدفعها دافع ا®أر واالنتقام، كما أنها 

  تملك سلطة إيقاع العقاب � القوي والضعيف. 

å-  قوق إ  أصحابها، وهو ا�ي نع¹ عنهmاس و¯يصال اgا kت بÉفّض ا�ناز
�ز � -ديد حقوق اgاس وتربية الوازع بإقامة العدل بk اgاس. إن الwيعة تر

ا�اî وتقويته � نفوسهم، وتوجب عليهم اح�ام حقوق اآلخرين وعدم االعتداء 
عليها، كما أنها تدعو إ  التسامح واصالح، ولكن مع ذلك فإن الشارع يعلم أن 

ا الوازع ا�اî ال يكµ � ردع �يع اgاس، وأن اmاجة ماسة إ  الوازع السلط
دعيمه أو تعويضه عند فقدانه، فZن البد من الوازع السلطا ا�ي يمثله القضاء.   

كما أن وجهات اgظر قد ¿تلف أحيانا فيتنازع اgاس اmقوق ويرى À طرف أنه 
أوí بها، فZن ال بد من طرف Áايد يُقي�م وجهات اgظر ا�ختلفة و�كم بما يراه 

  يرى أنهم أصحابها. صوابا، ويعطي اmقوق �ن

ç-  شور: "وهو مقصد منÉ قوق إ  أصحابها، ويقول عنه ابنmعجيل بإيصال اا
السمو بمZنة، فإن اإلبطاء بإيصال اmق إ  صاحبه عند تعي�نه بأكv �ا يستدعيه تتب�ع 
طريق ظهوره يث¤ مفاسد كث¤ة، منها حرمان صاحب اmق من االنتفاع Ãقه، وذلك 

ه. ومنها إقراُر غ¤ ا�ستِحّق � االنتفاع بàء ليس ó وهو ظلم للـُمحّق... إéار ب
ومنها استمرار ا�نازعة بk الـُمحّق وا�حقوق، و¼ ذلك فساُد حصول االضطراب � 

  )á(األمة."
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  الفصل السابع
  مقاصد الشارع يف منهج التشريع

رة، وايس¤ والسماحة، أهم مقاصد الشارع � منهج التwيع ì: مراÉة الفط
وعموم أحZم الwيعة، وا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد، ومراÉة مآالت األفعال 

  واألحZم. وسيتم تناول À واحد منها � مبحث خاص.

  مراعاة الفطرة: املبحث األول

  مفهوم الفطرةا�طلب األول: 

َقة وا�يئة ال¥ �
ْ
ٌة  عر°ف ابن عطية الفطرة بأنها: "اËِل نفس الطفل، ال¥ ì ُمَعد°

ومهي°أٌة ألن يم�� بها مصنوÉت اهللا تعا ، ويستدل بها � رب�ه، ويعرف fائعه، 
وقسم ابن Éشور الفطرة إ  فطرة جسدية، وì الصفات اmسية ال¥  )á(ويؤمن به."

و بعبارة أ )å(ُخِلَق اإلنسان عليها، وفطرة عقلية، وì القدرة � الفهم وقوانينه،
  أخرى ì: االستعدادات العقلية واgفسية ال¥ ُخِلق اإلنسان عليها.

يقول ابن تيمية: "اهللا سبحانه خلق عباده � الفطرة ال¥ فيها معرفة اmق 
واصديق به، ومعرفة اÇاطل واكذيب به، ومعرفة اgافع ا�الئم واmب ó، ومعرفة 

ا الضار ا�نا� واÇغض ó بالفطرة.  úقت به الفطرة، وما ¾ن حق ا موجودا صد° úفما ¾ن حق
نافعا عرفته الفطرة وأحبّته واطمأنّت إ]ه، وذلك هو ا�عروف. وما ¾ن باطال معدوما 
كّذبت به الفطرة، فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعا : (يأمرهم با�عروف وينهاهم 

  )áù�."()çعن ا�نكر) (األعراف: 
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  معيار �ديد الفطرةا�طلب ا*ا(: 

ا�عيار األساس � -ديد ما هو موافق للفطرة وما هو Îالف �ا هو أحZم الwائع 
السماوية، وخالصتها fيعة اإلسالم. إن fيعة اإلسالم بما جاءت به من تعا]م 
وأحZم ì اجسيد الواق� للفطرة. و¯ذا أردنا أن نتعرف � الفطرة فلننظر إ  ما 

تلك الwائع السماوية، وخاتمتها fيعة اإلسالم، فما أرشدت إ]ه تلك جاءت به 
الwائع فذاك هو الفطرة، وما نهت عنه فإنه Îالف للفطرة. قال تعا  � وصف دين 

َ َيبِْديَل Ëَِ اإلسالم: (
°ِ¥ َفَطَر اg°اَس َعلَيَْها ال

ِ ال يِن َحِنيًفا فِْطَرَة اب° قِْم وَْجَهَك لِت�
َ
ِق فَأ

ْ
ل

َ َفْعلَُموَن) (الروم: 
vََ اg°اِس ال

كْ
َ
ِكن° أ

َ
َقي�ُم َول

ْ
يُن ال ِ َذلَِك ا½� فدين اإلسالم هو  )�çاب°

   )á(الفطرة، والفطرة ì اوحيد واالستعداد للخ¤ والصالح.

 تعا : (
ُ

óقو Uد ذلك ا�ع�ْحَسِن َيْقِويٍم (ويؤ
َ
نَْساَن ِ� أ ِ

ْ
َقْد َخلَْقنَا اإل

َ
*) ُعم° رََدْدنَاُه ل

 َkْسَفَل َسافِِل
َ
يقول ابن Éشور � بيان معناها: "فال شك أن ا�راد  ).ü-ù(اk:  )أ

ة واألعمال الصاmة، وأن  باقويم � اآلية تقويُم العقل ا�ي هو مصدر العقائد اmق°
Çاس إ  اكتساب الرذائل بالعقائد اgانتقاُل ا kاطلة واألعمال ا�راد برده أسفل سافل

  )å(ا�ميمة. وليس ا�راد تقويم الصورة، ألن صورة اgاس لم تتغ¤ إ  ما هو أسفل."

إن ا¿اذ ما أرشدت إ]ه الwائع السماوية د]ال إ  معرفة الفطرة أمر éوري؛ 
ألن حديث الفالسفة ا�سلمk عن الفطرة �ر°َدًة هو حديٌث عن �ء �رد 
مض ال 

� ذلك يوجد معيار وا 
�

ضح حديده، وهو بعبارة أخرى أمٌر قائم � االف�اض، ويدل
ما عر°ف به ابن سينا الفطرة، حيث يقول: "ومعU الفطرة أن يتوهم اإلنسان نفسه 
حصل � ا½نيا دفعة وهو Éقل، لكنه لم يسمع رأيا، ولم يعتقد مذهبا، ولم يعاf أمة، 

ات وأخذ منها، ثم يعرض � ذهنه شيئا ولم يعرف سياسة، ولكنه شاهد ا�حسوس
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ك فيه، فإن أمكنه الشّك فالفطرة ال تشهد به، و¯ن لم يمكنه الشّك فهو ما  ويتشك°
م! و�يف  )á(توجبه الفطرة." فأنت ترى من Þمه أن األمر قائم � االف�اض واوه�

 للُحكم
ú
م معيارا ُمستقال � األشياء؟  Úعل ما يكون قائما � االف�اض واوه�

 fوأين هذا الشخض ا�ي بلغ سن الرشد ولم يسمع رأيا، ولم يعتقد مذهبا، ولم يعا
ة، ولم يعرف سياسة؟ و�يف يمكن للشخص ا�ي فعل �يع هذه األمور أن  م°

ُ
أ

يتصور نفسه أنه لم يفعل شيئا من هذا ثم �كم � األشياء؟ هذا 
ية � اجريد 
ذه معيارا � اmكم � األشياء. و�لك Úد ابن سينا نفسه واالف�اض ال يُعقل ا¿ا

يقول بعد ذلك مباfة: "وليس À ما تُوجبه فطرة اإلنسان بصادق، إنما الصادق فطرة 
القوة ال¥ تُس�° عقال، وأما فطرة ا�هن با¦ملة فربما ¾نت ¾ذبة، و¯نما يكون هذا 

بل ì مبادئ للمحسوسات، فالفطرة الكذب � األمور ال¥ ليست Áسوسة با�ات، 
الصادقة ì مقدمات وآراء مشهورة Áمودة، أوجَب اصديَق بها إما شهادُة الّ� مثل 

وبهذا ترى  )å(العدل �يل، و¯ما شهادة األكv، و¯ما شهادة العلماء أو األفاضل منهم."
 عقال)، و¯  أن ابن سينا خرج �ا سماه الفطرة إ  العقل بقوó: (القوة ال¥ تُس�° 

شهادة العلماء واألفاضل من اgاس بكون الàء حسنا. وال شك أن العقل والعلماء 
  واألفاضل §هم قد سمعوا آراء، واعتقدوا مذاهب، وfÉوا أ�ا، وعرفوا سياسات. 

  مظاهر مرا�ة الفطرة � lيعة اإلسالما�طلب ا*الث: 

B- ة الفطرة � كون دين زنةتلبية االحتياجات الفطرية بطريقة متواÉتظهر مرا :
اهللا تعا  لم يأت بمنع ما تقتضيه الفطرة، بل جاء بإقرار وتwيع ما -تاجه تلك 

ُمَقنَْطَرةِ الفطرة. قال تعا : (
ْ
َقنَاِطِ¤ ال

ْ
َِنkَ َوال

ْ
Çَهَواِت ِمَن الن�َساِء َوا ُزي�َن لِلن°اِس ُحب� الش°

ةِ  ِفض°
ْ
َهِب َوال ُ  ِمَن ا�° ْغيَا َواب° َيَاِة ا½�

ْ
mَْرِث َذلَِك َمتَاُع ا

ْ
mْغَعاِم َوا

َ ْ
َمِة َواأل ُمَسو°

ْ
َيِْل ال

ْ
Ëَوا
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َْمآَِب 
فµ اآلية إقرار Ãاجة الفطرة اإلنسانية إ  ) áüآل عمران: ( )ِعنَْدُه ُحْسُن ال

ِزينَتَُكْم ِعنَْد �Àُ (يَا بÕَِ آََدَم ُخُذوا إشباع شهوة ا¦نس والو½ وا�ال. وقال تعا : 
 ¥ِ

°
ِ ال َم ِزينََة اب° فkَِ (*) قُْل َمْن َحر° ِâُْم

ْ
 ُ�ِب� ال

َ
فُوا إِن°ُه ال ِâُْت 

َ
ُبوا َوال َfْوا َوا

 َمْسِجٍد َو9ُُ
غْ  ََياِة ا½�

ْ
mيَن آََمُنوا ِ� ا ِ

ْزِق قُْل ìَِ لِث° ي�بَاِت ِمَن الر� ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالط°
َ
يَا َخالَِصًة يَْوَم أ

َفَواِحَش َما َظَهَر 
ْ
َ ال �ëَم َر ُل اآلَيَاِت ِلَقْوٍم َفْعلَُموَن (*) قُْل إِغ°َما َحر° ِقيَاَمِة َكَذلَِك ُغَفص�

ْ
ال

 بِهِ 
ْ

ل ِ َما لَْم يَُ/� �وا بِاب°ُ ِwُْْن ت
َ
َق� َوأ

ْ
mبَِغْ¤ِ ا َýَْ ْÇْن  ِمنَْها َوَما َنَطَن َواِإلْعَم َوا

َ
َطانًا َوأ

ْ
ُسل

ِ َما ال َيْعلَُموَن (األعراف:  . فالwع جاء بإباحة امتع بالطيبات )çá-ççَيُقولُوا َ�َ اب°
و¯شباع اmاجات الفطرية، وتعنيف من �رمون اgاس من ذلك. و¼ اآليات تأكيد 

م الفواحش واËبائث ال¥ فيها إفساد للفطرة و¯éار با   إلنسان.بأن الwع إنما حر°

ر القرآن الكريم من الوقوع � الغفلة عن ا½ار  ومع إباحة امت�ع بالطيبات حذ°
ْ¤ٍ اآلخرة وعن اإلعداد �ا بسبب االنشغال بمتاع ا½نيا، فقال تعا : (

ُؤنَب�ئُُكْم ِ'َ
َ
قُْل أ

 ْ
َ

ِْري ِمْن -
َ

َقْوا ِعنَْد َرب�ِهْم َجن°اٌت ³ يَن اي° ِ
ْزَواٌج ِمْن َذِلُكْم لِث°

َ
يَن ِفيَها َوأ ْغَهاُر َخاِ½ِ

َ ْ
ِتَها األ

ِعبَادِ 
ْ
ُ بَِصٌ¤ بِال ِ َواب° َرٌة َورِْضَواٌن ِمَن اب°   .)áùآل عمران: ( )ُمَطه°

وا�طلوب هو ا�وازنة بk حقوق اgفس وحقوق اهللا تعا  وحقوق العباد. روى 
 �Fِ°gخاري عن أ( جحيفة قال: "آَ_ اÇملسو هيلع هللا ىلصا  َkَْبَا ب

َ
َماُن أ

ْ
رَْداِء، فََزاَر َسل ِ( ا½°

َ
َماَن َوأ

ْ
 َسل

يَْس 
َ
رَْداِء ل بُو ا½°

َ
ُخوَك أ

َ
ْت: أ

َ
نُِك! قَال

ْ
ًَة َفَقاَل لََها: َما َشأ

ل رَْداِء ُمتَبَذ� م° ا½°
ُ
ى أ

َ
رَْداِء فََرأ ُ  ا½°

َ
ó

ُ َط 
َ

ó رَْداِء فََصنََع بُو ا½°
َ
ْغيَا. فََجاَء أ نَا َحاَجٌة ِ� ا½�

َ
 َصائٌِم، قَاَل: َما أ

�
، قَاَل: فَإِ

ْ
Àُ :َعاًما َفَقاَل

رَْداِء َفُقوُم قَاَل: َغْم، َفنَاَم، عُ  بُو ا½°
َ
يُْل َذَهَب أ

°
ا َ¾َن الل َكَل. فَلَم°

َ
ُكَل، قَاَل: فَأ

ْ
م° بِآÀٍِ َحò° تَأ

يْ 
°
ا َ¾َن ِمْن آِخِر الل ُ َذَهَب َفُقوُم، َفَقاَل: َغْم، فَلَم°

َ
ó َماُن: ُقْم اآلَن، فََصل°يَا، َفَقاَل

ْ
ِل قَاَل َسل

 °Àُ ْعِط
َ
ا، فَأ úْهِلَك َعلَيَْك َحق

َ
ا، َوأل úَْفِسَك َعلَيَْك َحقgِا، َو úَماُن: إِن° لَِرب�َك َعلَيَْك َحق

ْ
َسل

 °Fِ°gا Bَ
َ
ُه. فَأ ُ، َفَقاَل ا�Fِ°g  ملسو هيلع هللا ىلصِذي َحق% َحق° َó َمانُ : ملسو هيلع هللا ىلص فََذَكَر َذلَِك

ْ
  )á(".َصَدَق َسل
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٢١٩  

يقول ا½كتور عبد ا�جيد اgجار تعليقا � هذا اmديث: "فµ هذا اmديث إثبات 
بت عليه اgفس اإلنسانية من خطوط متوازنة، فخيط يصلها باهللا، وآخر 

�
�ا ُرك

با�ات، وثالث يصلها باألÓة، ورابع يصلها با�جتمع مرموزا إ]ه بالضيف. وهذه 
ن من أن يعيش اإلنسان من خال�ا  اËيوط ì ال¥ تمثل الشبكة اgفسية ال¥ تمك�

مع اmياة. ول0 تكون شبكة �ّكنة من اmياة ينبý أن تكون خيوطها  متفاعالً 
�يعا � قدر من ا�تانة، فيُحفظ بذلك إذن تواُزنُها. وما جاء � اmديث من أمر بأن 

ه إنما ه و � حقيقته أمر بأن ُ�فظ اوازن ا�ي عليه هذه يُعطى �À ذي حق% حق°
  )á(الشبكة اgفسية."

وقد ذم اهللا عز وجل اgصارى � Îالفتهم الفطرة بابتداع االمتناع عن الزواج 
 ِ  ابِْتَغاَء رِْضَواِن اب°

°
 (الرهبانية)، فقال تعا : (َورَْهبَاِغي°ًة اْنتََدُعوَها َما َكتَبْنَاَها َعلَيِْهْم إِال

ِثٌ¤ ِمنُْهْم فَاِسُقوَن) (اmديد:
َ
�ْجَرُهْم َو

َ
يَن آََمنُوا ِمنُْهْم أ ِ

°
 َفَما رََعوَْها َحق° رÉَِيَِتَها فَآَتَيْنَا ا�

å� أنهم لم يرعوها حّق �هم  هم � ابتداعهم الرهبانية ا�خالفة للفطرة، وذم° )، فذم°
Éن طبيعيا أن ال يرعوها حّق رÙيتها. وÉية رwالف للفطرة البÎ يتها ألنها إعنات

ْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا 
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ُكْم ِمْن أ

َ
ْن َخلََق ل

َ
ا�نصوص عليها � قوó تعا : (َوِمْن آَيَاتِِه أ

ُروَن) (الروم َيَاٍت ِلَقْوٍم َفتََفك°
َ

ًة َورnًََْة إِن° ِ� َذلَِك آل َْها وََجَعَل بَيْنَُكْم َموَد°
َ

  ).åá: إِ]

F- :الف الفطرة ويفسدهاª عما �كما تظهر مراÉة الفطرة � -ريم ما  ا\
�ا، ومن ذلك -ريم االختصاء: فعن عبد اهللا بن مسعود ر� اهللا عنه  يفسدها ويبد�

 �Fِ°gْتَِ<؟ فن ملسو هيلع هللا ىلصقال: " ُكن°ا َغْغُزو مع ا
َ

� 
َ
ال

َ
نَا: أ

ْ
، ا عن ذلكهانوليَْس َمَعنَا نَساٌء، َفُقل

صفرَ  َة ب نgا بْعَد ذلك أ خ°
َ
َج الَمْرأ : ا®°وْبنََ±َو°

َ
ُموا (" ُعم° قََرأ َر�

ُ
- 

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

°
َها ا� ف�

َ
يَا أ

ُكمْ 
َ
ُ ل َحل° اب°

َ
رَد° رَُسوُل ": الق ق°اصبن أ( و َسْعدوعن  )å()."�÷ا�ائدة: ) (َطي�بَاِت َما أ

ْختََصيْنَا� ُقثَْماَن بِْن َمظْ  ملسو هيلع هللا ىلصاب° 
َ
ُ ال

َ
ó ِذَن

َ
   )ç(."ُعوٍن ا°بَت�َل، ولَْو أ
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 ٢٢٠  

ُ َقنُْه  ِ� ر كبن مال سأنومن ذلك اg© عن ابت�ل والرهبانية: عن   اء: جقالاب°
ْزَواجثَالثَةُ 

َ
َ ُنيُوِت أ

لُوَن عن عملسو هيلع هللا ىلصا�Fِ°g   رَْهٍط إِ 
َ
غ°  .ملسو هيلع هللا ىلصا�Fِ°g  بَاَدة، يَْسأ

َ
ْخ¹ُِوا َكأ

ُ
ا أ ُهْم فلَم°

 �Fِ°gُْن من ا
َ

وَها، َفَقالُوا: وأْفَن {
�
رَ ملسو هيلع هللا ىلصَيَقال َم من َذنِْبِه وما تأخ° ُ ما َيَقد°

َ
ó الق !؟ قَْد ُغِفَر 

فِْطُر، وقال آَخُر: 
ُ
ْهَر وال أ ُصوُم ا½°

َ
نَا أ

َ
بًَدا، وقال آَخُر: أ

َ
يَْل أ

°
َص�� الل

ُ
 أ

�
ا أنا فإ م°

َ
أَحُدُهْم: أ

ُل اأنا أ ُج أبًدا لن�َساءْعَ±ِ تُْم  ينأنتُُم ا�"، فقال: مإ]ه ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اب° فجاء ر !فال أتزو°
ْ
قُل

 أل ؟كَذا و�َذا
�

ِ إِ َص�� وأْرقُُد، كó، ل ْيَقاُكموأ ب°  ْخَشاُكمأَما واب°
ُ
فِْطُر، وأ

ُ
ُصوُم وأ

َ
�Õ أ

ُج الن�َساءوأتز   )�Õ".)á ، َفَمْن رَِغَب َقْن ُسن°ِ¥ فَلَيَْس مِ و°

ج ا�ي فيه تغي¤ Ëلق اهللا: قال عبد اهللا 
�
ومن ذلك اg© عن الوشم واg°مص وافل

ُ الو": بن مسعود ر� اهللا عنه َصاتـ، والْستَوِْشَماتـُ وا� اِشَماتلَعَن اب° ، ُمتََنم�
َجاتـوال

�
ُحْسِن، ال ُمتََفل

ْ
 ـلِل

َ
ِ َيَعا  َق اب°

ْ
َاِت َخل َعَن ا�Fِ°g   الَماِ�  .ُمَغ¤�

َ
َعُن من ل

ْ
  )å(."ملسو هيلع هللا ىلصأل

، ب°اسع نعن ابومن ذلك اg© عن تشب�ه الرجال بالنساء وتشب�ه النساء بالرجال: 
ُمتََشب�ِهkَ من" ملسو هيلع هللا ىلصاFِ°g° أن° 

ْ
َعَن ال

َ
َعَن الالر�َجال بالن�َساء ل

َ
 ن الن�َساءم ُمتََشب�َهاتـ، ول

  )ç(."الر�َجالب

g© عن امثيل باmيوان كما � قوó تعا  عن فعل الشيطان: ومن ذلك أيضا ا
) 

ُ
 َوأل

ُ
ن°ُهْم َوأل

°
ِ ِضل َق اب°

ْ
ن° َخل ُ ْغَعاِم َوآلَُمَرغ°ُهْم فَلَيَُغ¤�

َ
ُهْم فَلَيُبَت�ُكن° آََذاَن األ َمن�يَن°ُهْم َوآلَُمَرغ°

 ِ يَْطاَن َوِ]úا ِمْن ُدوِن اب° انًا ُمِبينًاَوَمْن َفت°ِخِذ الش° َâُْخ َâِ(النساء:  ) َفَقْد َخáá�.(  

  

  

                                           

�á� C1�A��
 Y ;9*K�
 ��� ,1�A��
 ��WG ,=��l,�
 ]9:	 
�å� C��:L� ���LBW0
 ��� ,-�,L�
 ��WG ,=��l,�
 ]9:	 
�ç� Ccy�l0
 Y ��� ,1�A��
 ��WG ,O��� ��
 ��. 



 

  

٢٢١  

  املبحث الثاين

  السماحةوالتيسري 

ّ·ح القرآن الكريم � مواضع متعددة بأن fيعة اهللا عز وجل يس¤ة وسمحة، 
عز - لم يقصد بتwيع الwائع إعنات اgاس واضييق عليهم، بل إنه  -عز وجل- وأنه 
 اgاس ورفع اmرج عنهم. فا½ين §ه � أصله يس¤ ال قاصد إ  ايس¤ � -وجل

ِ َحق° ِجَهاِدهِ ُهَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل حرج فيه � اgاس، قال تعا :  (وََجاِهُدوا ِ� اب°
ُمْسِلِمkَ ِمنْ 

ْ
اُكُم ال نِيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسم°

َ
َة أ

°
يِن ِمْن َحَرٍج ِمل  َقبُْل َوِ¼ َعلَيُْكْم ِ� ا½�

َة َوآَتُوا 
َ

ال ِقيُموا الص°
َ
َهَذا ِ]َُكوَن الر°ُسوُل َشِهيًدا َعلَيُْكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ اg°اِس فَأ

 َونِْعَم اg°ِصُ¤) (اmج: 
َ

íَمْو
ْ
ُكْم فَِنْعَم ال َ

ِ ُهَو َمْوال َ¾َة َواْقتَِصُموا بِاب°   . )÷�الز°

ا�قصد من قبول عفو أو]اء القتيل عن القاتل و¯سقاط ا½ية وقال تعا  � بيان 
ِْه بِإِْحَساٍن §ها أو جزء منها: (

َ
َداٌء إِ]

َ
َمْعُروِف َوأ

ْ
ٌء فَاي�بَاٌع بِال ِخيِه َ�ْ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ó َµَِفَمْن ُع

ِْفيٌف ِمْن َرب�ُكْم َورnٌََْة َفَمِن اْقتََدى َنْعَد َذلَِك فَلَُه َعذَ  ِ]مٌ َذلَِك ¿َ
َ
  .)÷�á(اÇقرة:  )اٌب أ

 óديث قوmنيفية السمحة.": ملسو هيلع هللا ىلصو¼ اmأحب� ا½ين إ  اهللا ا")á(   

  مفهوم اjيس» والسماحةا�طلب األول: 

أما السماحة فقال ابن Éشور � بيان  )å(اليâُْ: السهولة، وايس¤: التسهيل.
kمعناها: "السماحة سهولة ا�عاملة � اعتدال. ف© وسط ب ìضييق والتساهل، و ا

وì: "السهولة ا�حمودة فيما يظن  )ç(راجعة إ  معU االعتدال والعدل واوسط"،
  )ü(اgاس التشديد فيه، ومعU كونها Áمودة أنها ال تف\ إ  éّ أو فساد."
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 ٢٢٢  

ُدواواmرج يعÕ الضيق، ومنه قوó تعا : ( ا�شقة.اmرج وايس¤ يقابل و ِÆَ ُعم° ال 
ُموا تَْسِليًما

�
ا قََضيَْت َويَُسل ْغُفِسِهْم َحرًَجا ِمم°

َ
)، واmرج � الwع �ù) (النساء: ِ� أ

ُدوَن ومنه قوó تعا :  )á(اإلثم، ِÆَ 
َ

يَن ال ِ
°

�َ ا�َ 
َ

َمْرMَ َوال
ْ
�َ الَ 

َ
َعَفاِء َوال يَْس َ�َ الض�

َ
(ل

 ِ ُمْحِسِنkَ ِمْن َسِبيٍل) (اوبة:  َما ُفنِْفُقوَن َحَرٌج إَِذا نََصُحوا ِب°
ْ
. )�áَورَُسوóِِ َما َ�َ ال

ا. ومنه قوó تعا :  úة، كأنها من شدتها تُشق� اإلنسان َشق د° ِْمُل وا�شقة: الش�
َ

(َو-
ْغُفِس) (اgحل: 

َ ْ
 بِِشق� األ

°
ٍ لَْم تَُكونُوا بَاِلِغيِه إِال

َ
 بَت

َ
ُكْم إِ 

َ
ْعَقال

َ
)å(.)�أ

  

راد من ايس¤ أن تكون حياة اإلنسان خا]ة من اعب وا�شقة بإطالق؛ ليس ا�
ألن هذا غ¤ �كن � هذه اmياة. فطبيعة اmياة ال ¿لو من ا�شقة واعب، وE �ء 

َقْد َخلَْقنَا اِإلنَْساَن يريد اإلنسان -صيله ال بد ó من ثمن مادي ومعنوي، قال تعا : 
َ
(ل

، ا�عتاد. إنما ا�راد با�شقة ا�نفية عن الwع ا�شقة اËارجة عن )ü ِ� َكبٍَد) (اÇت:
فهاوì ا�شقة ال¥ ت ها � القيام بما فيه تلك ا�شقة. قُ لِ قْ يُ و ،شو�ش � اgفوس � ت:�

   .الwعية هذا هو ا�وضع ا�ي وُِضَعت ó الر�خصو

نفَسه اإلنسان اعبدية و-ميل أما إذا ¾نت ا�شقة نا³ة عن ا�بالغة � الشعائر 
فُق ، فإن هذا الفعل من© عنه Éf، حيث fع لإلنسان منها فوق ما �تمله الر�

ل َملالً  ِ : ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك قوó  .واألخُذ من العمل بما ال ُ�َص�
°Jَعلَيُْكْم بَِما تُِطيُقوَن فََوا"

َحب° ا
َ
وا. َوÙََن أ

�
ُ َحò° َيَمل ِْه َما َداَم َعلَيِْه َصاِحبُهُ ال َفَمل� اب°

َ
يِن إِ] �½.")ç(  

أما ا�شقة ا�عتادة فإنها ال تكون سببا للرخصة، وì جزء من طبيعة تكا]ف و
من اأث¤ � تعب اgفس  اليس فيها�شقة ا�عتادة ì ال¥ واmياة ا½ينية وا½نيوية. 

أهل ، وال تسبب é óرا، ووì مشقة يتحملها اإلنسان Éدة ،خروٌج عن ا�ْعتَاد
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٢٢٣  

ون ا�نقطع عن . ، ويذمونه بذلكاكسالنالعمل بدعوى تلك ا�شقة  العقول يعد�
كون سببا تَعد� مشقة حقيقية، وال يُ ال  اgا³ة عن Îالفة هوى اgفسو�ذلك ا�شقة 

للرخصة، بل إن الwيعة جاءت إلخراج اإلنسان عن دوا´ ا�وى إ  أسباب 
  الصالح. 

ق بk ا�شقة ال¥ ال ُيَعد� مشّقة Éدًة وال¥ ُيَعد� مشقة أنه إن ¾ن العمل والفر
يؤدي ا½وام عليه إ  االنقطاع عنه، أو عن بعضه، و¯  وقوع خلل � صاحبه: � 
نفسه، أو ماó، أو حال من أحواó، فا�شقة هنا خارجٌة عن ا�ْعتاد. و¯ن لم يكن فيها 

َفة، فأحوال اإلنسان  �ء من ذلك � الغالب فال
ْ
يَت ُ§ يُعد� � العادة مشقة، و¯ن ُسم�

َفة ، ولكن ُجِعل ó قُدرة ال ¿لو من  -� أكله وfبه وسائر ت:فاته-� هذه ا½نيا 
ْ
§ُ

�Ãيث تكون تلك ا:فات -ت قهره، ال أن يكون هو -ت قهر  القيام بها 
  )á(ا:فات.

ان الكسل وترك معا� األمور، وال تعنيان ِرق°َة ا½ين إن ايس¤ والسماحة ال يعني
 �وسوء األخالق. إنما السماحة وايس¤ أن تكون حياة الفرد وا�جتمع تس¤ 
ف ا�ي يوقع أهله � اmرج وا�شقة، وبعيدة 

�
�ع وا انتظام وتوازن، بعيدة عن انط�

  لوقوع � اmرج وا�شقة. عن الكسل وفتور ا�مة ا�ي يؤدي بأهله أيضا إ  ا

 إن يâَُْ اmياة �تاج إ  األمن. وتوف¤ األمن يتطلب ال:امة مع اإلجرام ومصادره.
والعقوبات إنما fُعت يس¤ حياة اgاس؛ ألن عدم ردع ا�جرمk بالعقوبات 
Æعلهم يفسدون � األرض ويعتدون � أموال اgاس وأعراضهم وأنفسهم، و¼ ذلك 

mرج وا�شقة ما فيه. أما ردعهم بالعقوبات فإنه �قق للمجتمع األمن والطمأنينة من ا
  واالستقرار، فتجري حياة اgاس � يâٍُْ وانتظام. 

ويâُُْ اmياة �تاج إ  توف¤ احتياجات اإلنسان ا�ادية. وتوف¤ االحتياجات ا�ادية 
                                           

�á�  �� |�Gx T?3< �� ^92B< Y ��u
)3�0
 �
�u/: " ,��3`
�0
 ,H,5���
E$ ,��!−�%#C 



 ٢٢٤  

  هد ومشقة. يتطلب ا¦د واالجتهاد و¯تقان العمل وهذا �تاج إ  ج

ويâُُْ اmياة يتطلب توف¤ االحتياجات الروحية لإلنسان. وتوف¤ االحتياجات 
  الروحية يتطلب االل±ام بالشعائر ا½ينية وفضائل األعمال. 

ويâُُْ اmياة يتطلب نw الفضيلة ومZرم األخالق فتسود الرnة واZفل 
نك االجتما´ وحسن ا�عاملة، فال يكون هناك أطفال  لقطاء يعيشون حياة الض°

وا�هانة، وال فقراء معدمk وعجزة ال Æدون من يعينهم، وال نساء Áتاجات يستغلهن 
  العابثون. 

ويâُُْ اmياة يقت\ القناعة والعيش � اعتدال وبساطة و³نب ثقافة االستهالك 
الت، وì األمور الـُمْفِرط واناقس واباì � االحتفاالت واقتناء ما َجد° من اآل

  ال¥ تُرهق ¾هل Éمة اgاس وتوقعهم � اmرج وا�شقة. 

ويâُُْ اmياة يقت\ منع الظلم واالستبداد والغش � ا�عامالت. ويâُُْ اmياة 
يقت\ منع القمار ا�ي يؤدي إ  مشقة عظيمة تلحق ا�قامرين اËاÓين وÉئالتهم 

ون به حاجتهم، وتؤدي إ  أن يأكل ا�قامرون حk يفقدون ما�م وال Æدون ما يسد
الراÃون أموال اgاس باÇاطل ويتعلمون رذيلة الكسب بدون ُجهد والُغنَْم بدون ُغْرٍم. 
هذا زيادة � ما ينتج عن القمار من ِشقاق وسوء أخالق و¯فساد العالقات 

  االجتماعية. 

ها ³عل متعاطيها � حال تُشبه ويâُُْ اmياة يقت\ منع تعاZ اËمر وا�خدرات ألن
حال األنعام، وقد تسبب �دمنها أمراضا خط¤ة ³عله يعيش حياة الضنك وا�شقة، 
فضال عن أنها تدفع ُمْدِمنَها إ  اإلéار بأفراد أÓته وربما بغ¤هم من أفراد ا�جتمع 

  أيضا. 

Ëنيف، واmع اهللا اf ياة وسعادتها � اتباعmا َâُْرج � الصة أن يmا�شقة وا
(َفَمِن اي°بََع ُهَداَي فَال اإلعراض عن fع اهللا تعا  واتباع الشهوات، قال اهللا تعا : 



 

  

٢٢٥  

ِقيَاَمِة 
ْ
ُه يَْوَم ال ُwُْ

َ
ُ َمِعيَشًة َضنZًْ َو{

َ
ó °ِري فَإِن

ْ
ْعَرَض َقْن ِذك

َ
يَِضل� َوال يَْشَ+ (*) َوَمْن أ

ْقَ�) (طه: 
َ
  . )áåç-áåüأ

  أسباب نشوء ا�رج*ا(: ا�طلب ا

Æعل اmياة يس¤ة،  -� األحوال العادية-إن fيعة اهللا تعا  يس¤ة، واالل±ام بها 
:ì ،ألسباب طارئة âرج والعmو¯نما ينشأ ا  

ًأوال ف اgاتج عن رغبة جاÁة � اإلعراض عن اmياة ا½نيا، وهو `
�
�ع وا : انط�

بالغة � الشعائر اعبدية وحرمان اgفس من الطيبات األمر ا�ي يدفع صاحبه إ  ا�
  بما يرهق اgفس وُينهكها. وقد ورد الwع باg© عن هذا كما سيأî بيانُه.

 
ً
: س� بعض اgاس إ  فرض بعض العادات وا�مارسات والرغبات الشخصية ثانيا

ن Îالفة باسم ا½ين، مع أنها ال د]ل عليها من نصوص الwع اmنيف، بل قد تكو
�ا بش� ·يح. وقد يؤدي ذلك إ  إيقاع بعض اgاس � اmرج والعنت دون م¹ر 

من ا�هاب إ  ا�ساجد أو  -� بعض األماكن-f´. ومن أمثلة ذلك منع ا�رأة 
اËروج لقضاء حاجاتها وزيارة أقاربها وذلك بذريعة الورع واËوف من الفساد! و¯لزام 

س ال يوجد د]ل f´ صحيح عليها. واضييق � كيفية اgاس بهيئة معينة للبا
.�ْ   �ارسة العالقات الزوجية بذريعة اmياء والس�

من مرض أو عجز أو مشقة فادحة أو �اعة و�وارث - : وقوع حاالت طارئة اثا*ً 
³عل تكا]ف الwيعة العادية صعبة � الشخص � تلك اmال الطارئة.  -طبيعية

  هذه اmاالت الطارئة بالرخصة الwعية بما يرفع ا�شقة واmرج. وقد Éلج الwع



 ٢٢٦  

  مظاهر اjيس» والسماحةا�طلب ا*الث: 

  للتيس» والسماحة � lيعة اإلسالم وجوه متعددة منها:

á-  
°
ُ َغْفًسا إِال ُف اب°

�
عدم تكليف اgاس بما ال يطيقون، قال تعا : (ال يَُكل

تََسبَْت) (اÇقرة: وُْسَعَها لََها َما كَ 
ْ
ُف ()؛ وقال تعا : �÷åَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

�
 نَُكل

َ
َوال

َ ُفْظلَُموَن) (ا�ؤمنون: 
َق� َوُهْم ال

ْ
mْفنَا ِكتَاٌب َفنِْطُق بِا َ  وُْسَعَها َو½َ

°
)؛ وقال �åَغْفًسا إِال

kِْ َ¾ِملَ 
َ
ْوالَدُهن° َحْول

َ
اُت يُرِْضْعَن أ َواِ½َ

ْ
ْن يُِتم° الر°َضاَعَة وََ�َ تعا : (َوال

َ
َراَد أ

َ
kِْ لَِمْن أ

ٌة   وُْسَعَها ال تَُضار° َواِ½َ
°
ُف َغْفٌس إِال

°
َمْعُروِف ال تَُكل

ْ
ُ ِرْزُقُهن° َوِ�ْسَوُيُهن° بِال َó َمْولُوِد

ْ
ال

Çَوارِِث ِمثُْل َذلَِك) (ا
ْ
هِ وََ�َ ال ِ

َ
ُ بَِو½

َ
ó َها َوال َمْولُوٌد ِ

َ
. فالwيعة اإلسالمية )åççقرة: بَِو½

ف 
°
ليس � تكا]فها ما هو فوق الطاقة البwية، ومنهجها � التwيع أن ال يُكل

  اإلنسان بما هو فوق طاقته.

å-  �رفع اZ]ف الشاقة (األغالل) ال¥ فُرضت � بÕ إÓائيل عقوبة �م 
ينَ (:  ملسو هيلع هللا ىلصسوء أفعا�م. قال تعا  � وصف الرسول  ِ

°
ي  ا� ِ

°
° ا� ��

ُ ْ
يَت°ِبُعوَن الر°ُسوَل اFِ°g° األ

ُمنَْكِر 
ْ
َمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن ال

ْ
ُمُرُهْم بِال

ْ
يِل يَأ ِ

ْ
Ú ِ

ْ
تُوًبا ِعنَْدُهْم ِ� ا°ْوَراِة َواإل

ْ
ُدونَُه َمك ِÆَ

َبَائَِث َويََضعُ 
ْ
Ëُم َعلَيِْهُم ا ي�بَاِت َوُ�َر� ِ¥ َ¾نَْت  َوُ�ِل� لَُهُم الط°

°
َل ال

َ
ْغال

َ ْ
ُهْم َواأل َقنُْهْم إِْ·َ

  ).�áù) (األعراف: َعلَيِْهمْ 

ç-  وبات وا�عامالت، حيث إن الغالب األعمwة ا�حرمات � ا�طعومات وا�
ّ
قل

من ا�طعومات وا�wوبات وا�عامالت مباح، Ãيث يمكن للناس االستغناء 
  با�باحات عن ا�حرمات. 

ü- Ëرا -ريم اé بائث ال¥ تسبب للناسËيعة اإلسالم لم -رم سوى اf :بائث
ُمُرُهْم (: ملسو هيلع هللا ىلصماديا أو معنويا. قال تعا  عن fيعة اإلسالم ال¥ جاء بها الرسول 

ْ
يَأ

َبَائَِث 
ْ
Ëُم َعلَيِْهُم ا ي�بَاِت َوُ�َر� ُمنَْكِر َوُ�ِل� لَُهُم الط°

ْ
َمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن ال

ْ
(األعراف: ) بِال

áù� .ُر نوٌع من العنت وا�شقة °ûر، والûفا�حرمات � حقيقتها تُسب�ب للناس ال .(



 

  

٢٢٧  

ة.  °âَاس يعيشون حياة طيبة ُميgعل اÆ بائث واجتنابهاËو-ريم ا  

 تمنُعه من اmصول � الـَمْطَعم والـَمwَْب اmالل mفظ 
ٌ

فإذا طرأت لإلنسان حال
� تناول اmرام � انتظار عودة األمور إ  حا�ا الطبيعية  نفسه، أذنت ó الwيعة

بتوف�ر اmالل ا�ي يُغÕ عن اmرام؛ ألن éر تناول اmرام أصبح أقل من éر 
  االمتناع عن تناوó؛ �ا � االمتناع عن اناول من هالك. 

ù-  � عwم الZخيص ألصحاب األعذار: لم يكتف الشارع بأن جعل أح�ال
ة، بل را& ما يمكن أن يطرأ � ا��فk من ظروف ³عل اZ]ف عم °âومها مي

العادية عس¤ة عليهم، فwع �م الرخصة � العبادات (مثل رَُخص الق: وا¦مع � 
الصالة، واإلفطار � رمضان، والفدية �ن عجز عن اإلتيان ببعض مناسك اmج)، و¼ 

عن ا¦ا بإسقاط القصاص أو إسقاط ا½ية أو  العقوبات (مثل عفو أو]اء القتيل
ر وجود اmالل من الطعام  ¿فيفها)، و¼ تناول ا�حرمات mفظ اgفس عند تعذ�

  والwاب. وì تwيعات ترا´ األحوال والظروف االستثنائية للناس.

 ني ُّ�قال اهللا تعا  � بيان اmكمة من ال�خيص � الفطر �ن يشّق عليه الصوم: 
 هت متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي
وقال � ا�قصد من ال�خيص �  .]á÷ùاÇقرة: [ َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث

َغائِِط ايمم �ن لم Æد ا�اء: (
ْ
َحٌد ِمنُْكْم ِمَن ال

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َ�َ َسَفٍر أ

َ
َو¯ِْن ُكنْتُْم َمرMَْ أ

ُدوا َماًء فَ  ِ
َ

َمْستُُم الن�َساَء فَلَْم ³
َ

ْو ال
َ
يِْديُكْم أ

َ
ُموا َصِعيًدا َطي�بًا فَاْمَسُحوا بِوُُجوِهُكْم َوأ تَيَم°

َرُ�ْم َوِ]ُِتم° نِْعَمتَُه  ِكْن يُِريُد ِ]َُطه�
َ
ُ ِ]َْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج َول ِمنُْه َما يُِريُد اب°

ُكْم تَْشُكُروَن) (ا�ائدة: 
°
َعل

َ
أكل ا�حرمات من . وقال � ال�خيص � )�َعلَيُْكْم ل
ِ َفَمِن اْضُطر° الطعام: ( ِهل° بِِه ِلَغْ¤ِ اب°

ُ
يِر َوَما أ ِ/ْ ِ

ْ
Ëَْم ا

َ
mَم َو َميْتََة َوا½°

ْ
َم َعلَيُْكُم ال إِغ°َما َحر°

َ َلُفوٌر رَِحيٌم) (اÇقرة:  َ إِْعَم َعلَيِْه إِن° اب°
 Éٍَد فَال

َ
  ).á�çَغْ¤َ بَاٍغ َوال

�- wاس تدر�ج الgا �يعة � بداية اإلسالم � -ريم اËمر والربا، حò يسهل 



 ٢٢٨  

ص من تلك العادات القبيحة ال¥ ¾نت مستحكمة � ا�جتمع.
�
  اخل

  فائدة مقصد اjيس»ا�طلب الرابع: 

�ا ¾نت الwيعة اإلسالمية قاصدة إ  ايس¤ � أحZمها، فإن ا�سلم مطالب بأن 
ومن ية وا¦ماعية مسلك ايس¤ � نفسه و� اآلخرين. يسلك � حياته الفرد

  أمثلة ما جاءت به ال�يعة � ذلك ما يأ5:

á-  óاس كما � قوgعامل مع ا"رحم اهللا رجال سمحا : ملسو هيلع هللا ىلصاليâُْ والسماحة � ا
".eى، و¯ذا اقت�إذا باع، و¯ذا اش)á(  وقال تعا  � إمهال صاحب ا½ين العاجز عن

ُكْم إِْن ُكنْتُْم : (سداد دينه
َ
قُوا َخْ¤ٌ ل ْن تََصد°

َ
ٍة َوأ َâََْمي 

َ
ٍة َفنَِظَرٌة إِ  َâَْو¯ِْن َ¾َن ُذو ُع

َس : ملسو هيلع هللا ىلص. وقال )�÷åَيْعلَُموَن) (اÇقرة:  َس عن مؤمن ُكربة من ُكَرب ا½نيا َغف° "من َغف°
 °âَي âُِمْع � °âَاهللا عليه � ا½نيا اُهللا عنه ُكربة من ُكَرب يوم القيامة، ومن ي 

   )å(واآلخرة."

å-  ة حال الضعفاء منهم. عن جابرÉاس � العبادات ا¦ماعية ومراgا �ايس¤ 
يُْل، فواَفَق  ْقبَلأبن عبد اهللا األنصاري ر� اهللا عنه قال:"

°
رُجٌل بناِضَحkِْ وقَْد َجنََح الل

، ف�َ   بُسوَرة اÇََقَرة  مُ إ  ْقبَلنَاِضَحُه وأ كُمَعاًذا يَُص��
َ
 اْغَطلَقف -الن�َساء أو-َعاٍذ، َفَقَرأ

Bَ اFِ°g°  .الر°ُجُل 
َ
ِْه ُمَعاًذاملسو هيلع هللا ىلصوبَلََغُه أن° ُمَعاًذا نَاَل منُْه، فأ

َ
يَا ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال ا�Fِ°g  .، فَشZَ إ]

نَْت 
َ
َفت°اٌن أ

َ
ْو - "ُمَعاُذ، أ

َ
فَاتِنٌ "أ

َ
  لَْوالف"ثََالَث ِمَراٍر:  -"أ

°
ْمِس  َسب�حيَْت بَصل اْسَم َرب�َك، والش°

يْلوُضَحاَها، و
°
ِعيُف وُذو اmَاَجةِ  الل    )ç(."إَذا يْغَ�، فَإِن°ُه يَُص�� َوَراَءَك الَكِبُ¤ والض°

َف َسِمَع بَُكاَء َص  ملسو هيلع هللا ىلصأن° اFِ°g° " بن مالك عن أنسو ِة، فَخف°
َ

ال ن°ُه ، فَظنَ Fِ% ِ� الص°
َ
ن°ا أ
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٢٢٩  

َف مِ  هَخف° م�
ُ
ْجل أ

َ
�Fِ  ْن أ ِة رnًََْة للص°

َ
ال    )á(."� الص°

ç-  ارéطو�ع �ا ينتج عن ذلك من إ³ن�ب الغلو و¯رهاق اgفس � أعمال ا
"َهلََك : ملسو هيلع هللا ىلصباgفس، أو تقص¤ � حقوق اآلخرين، أو انقطاع � الطريق. قال 

ُعون، قا�ا ثالثا." ينَ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  )å(الـُمتَنَط�   "إن° ا½�
°
َحٌد إال

َ
يَن أ ْن يُشاد° هذا ا½�

َ
، ول ٌâُْي

َةِ َغلَبَهُ 
ْ
¦ ٍء ِمْن ا½� وَْحِة وَ�ْ وا واْستَِعينُوا بالَغْدَوِة والر° ُwُِْدوا وقاِرُبوا وأب وعن  )ç(."، فَسد�

 Fgئشة زوج اÉ تُْه أ ملسو هيلع هللا ىلصعروة بن الزب¤ أن َء بنَْت تَُويْتأْخ¹ََ
َ

َمر°ْت بها  ن° اmَْوال
ُء بنُْت تَُويٍْت، وَزَقُموا أملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اهللاعنَْدَها رو

َ
ُت: هذه اmَْوال

ْ
يْلا ال تن°ه، فُقل

°
، نَاُم الل

يَْل ": ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهللا فقال ر
°
ُم اُهللا  اJُخُذوا مَن الَعَمِل ما تُِطيُقوَن، فو !ال َينَاُم الل

َ
ال يْسأ

ُموا
َ
أحسب اسمها خولة -ن بن مظعون وعن عروة قال: دخلت امرأة عثما )ü(."َحò° تَْسأ

ُة الهَ � Éئشة وì  - بنت حكيم نُكمفسأها:  يْئَةباذ°
ْ
يْل؟ فقالت: زو5ِ يا َشأ

°
، ُقوُم الل

 ُقثَْمان ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اهللافَذَكَرْت Éئشُة ذلك óُ فلَِ َ ر ملسو هيلع هللا ىلصا�Fِ°g  َدَخلف !ُصوُم اg°َهاروي
ْهبَاِغي°ةَ   أْخَشاُكْم لَيْن لم تُْكتَْب عفقال: يا ُقثَْماُن إن° الر°

�
ْسَوٌة، فواJِ إِ

ُ
ا، أَفَما لََك �° أ

، و ِ ْحَفُظُكْم mُُِدوِدهِب°
َ
 )ù(."أ

وا، وقال: " ملسو هيلع هللا ىلصوعن أنس بن مالك ر� اهللا عنه أنه  ُ �âوا وال ُيَع ُ �âَواي ُ �wَوال  ب
ُروا  اختار  ملسو هيلع هللا ىلصا�Fg وعن Éئشة ر� اهللا عنها قالت: "ما ُخ¤�  )�(."ُينَف�

ّ
بkَْ أمرين إال

ثَم، فإذا ¾ن اإلثُم ¾ن أبعدهما منه."
ْ
  )�(أيâََُْهما ما لم يكن يَأ
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 ٢٣٠  

ü- يس¤ � الفتوى واإلرشاد: ا�عيار � الفتوى هو اتباع ما دلت عليه نصوص ا
الwع اmنيف. فµ ا�سائل ال¥ فيها نص ·يح متفق عليه ال يسع ا�سلم سوى 

mهو ما جاءت به اتباع ا âُْيس¤؛ ألن اليكم ا�ي نطق به ذلك اgص، وذاك هو ا
� ا�ف¥  ýأهل العلم، ينب kيعة. و¼ حال ا�سائل ال¥ وقع االختالف فيها بwال
وا�رشد اتباع ما يراه راجحا من تلك األقوال بناء � أدلة À فريق � ا�سألة، فما 

يه فهو اليâُْ؛ ألن دين اهللا يâُْ. و¼ حال االجتهاد ترجحت داللة نصوص الشارع عل
  � مسألة جديدة، ينبý االل±ام بالقواعد السليمة لالجتهاد.

ليس ا�راد بايس¤ � الفتوى واإلرشاد اËروُج عن األدلة الwعية ا�عتمدة، وال 
س وشهواتهم. اÇحث عن زالت أهل العلم لإلفتاء بها واتباعها، وال إرضاء أهواء اgا

وليس ا�راد بايس¤ والسماحة التساهل � أمور ا½ين خاصة ارتكاب ا�حرمات. 
وليس ايس¤ والسماحة تعليم اgاس الكسل وترك معا� األمور. هذه §ها تكون 
Éقبتها الفساد ا½يÕ وا½نيوي، فيقع اgاس � اmرج والعنت من حيث ¾نوا يبغون 

  ايس¤.

  العامةالرخصة امس: ا�طلب ا=

� الرخصة أنها ال تكون إال خاصة باألفراد ا�ضطرين إ]ها، وال تكون األصل 
Éمة للمجتمع ا�سلم Ãيث يمارسها �يع أفراد ا�جتمع � وقت واحد؛ ألن مبدأ 
الûورة قائم � عدم القدرة � ³ن�ب الàء، أو عدم القدرة � تغي¤ه. وهذا 

mاالت الفردية، أما أن يكون ذلك Éما للمجتمع §ه فال يمكن يكون Éدة � ا
رُه إال � حال الكوارث العامة ال¥ تصيب ا�جتمع �ميع فئاته، مثل حال ا�جاعة  تصو�
العامة، أو � حاٍل يكون فيها ا�سلمون أقلية � بت ¾فر يعيشون -ت قهر وتضييق 

  اmالل. األغلبية الZفرة، وُيـمنعون من النشاط 

ر وقوع ا�جتمع ا�سلم §ه � حال  أما � األحوال الطبيعية فال يمكن تصو�
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االضطرار إ  ا�عامالت ا�حرمة، إال إذا ¾ن ا�جتمع نفسه هو ا�ي اختار تلك 
ا�عامالت ا�حرمة بإرادته، وعند ذلك تنتµ حال الûورة ويص¤ ا�جتمع يفعل 

ûورة! ومثال ذلك ا�عامالت الربوية ا�وجودة � اÇالد ا�حرمات باختياره ويتذرع بال
اإلسالمية، ف© ال صلة �ا Ãال الûورة ا¦ماعية؛ ألن تلك ا½ول ì ال¥ اختارت 
تلك ا�عامالت الربوية بإرادتها، ولو أرادت تغي¤ها الستطاعت فعل ذلك. نعم، قد 

بوية ½فع ما �ّل بهم من éورة، يضطر بعض األفراد إ  الوقوع � تلك ا�عامالت الر
ها éورة �اعية.    ولكن تلك الûورة تكون فردية، وال يمكن عد�

 أحد الفضالء 
°

وأبعد اgجعة حk  -وهو من الكتاب ا�عروفk � ا�قاصد- وقد زل
حاول ت¹ير القروض الربوية � اÇنوك و³ويزها -ت مبدأ الûورة والرخصة العامة، 

وى أحد اÇاحثk، و�تب قائال: "القول بإباحة االق�اض اÇن0 مبÕ حيث تبU دع
� أن الفائدة اÇنكية عن القروض éورة من الûورات ال¥ تقوم عليها اmياة 
االقتصادية وا�ا]ة ا�عا·ة. القول Ãظرها ليس قوال fعيا و¯نما هو فهم وقول 

ûورات تبيح ا�حظورات الwعية، فإن فق©. وعليه إذا ¾نت القاعدة الwعية أن ال
  )á(عن الûورات الواقعية تبيح ا�حظورات الفقهية." -ومن باب أوí-األصح أن يقال 

ا½عوى يَُرد� عليها باآلî: من قال إن القروض الربوية éورة من éورات وهذه 
نتw � اgظام االقتصادي؟ نعم، ì سمة من سمات اgظام الرأسما� الغرë ا�ي ا

بتان العالم اإلسال�، ولكنه ليس éورة من éورات االقتصاد، بل يمكن للنظام 
االقتصادي أن يقوم من غ¤ قروض ربوية. ومن ا�علوم أن رفض القروض الربوية 
ليس مقصورا � اgظام اإلسال�، بل الفكر ا�ار�Ö أيضا يرفض ذلك ويعده من 
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 ٢٣٢  

الوضع اmا� ا�ي تنتw فيه اÇنوك الربوية �  عوامل هدم االقتصاد. وحò � ظل
اÇتان اإلسالمية يمكن للناس االستغناء عن تلك القروض الربوية ليس فقط � 
النشاطات اËاصة، بل حò � النشاطات الزراعية والصناعية واجارية، لو توفرت 

ة العا]ة وافك¤ اإلبدا´. بإمZنهم تكوين �عيات تعاونية وÙfت من  فيهم الِهم°
أموا�م اËاصة يستعيضون بها عن االق�اض الربوي من اÇنوك. ولكن ا�ش�ة أن 

Çية اgاس ال يثقون � بعضهم اÇعض وال يرغبون � اعاون واضحية، وهذا من 
آثار األخالق السيئة ا�نتwة بيننا. إننا شعوب تنتw فيها األخالق السيئة وضعف 

اب افك¤ اإلبدا´، وبدال من حّل هذه ا�ش�ت حò نتأهل للعيش ا�مة وغي
حياة كريمة، نستعيض عن ذلك بت¹ير الواقع بفتاوى الûورة واmاجة واmي°ل! و�ا 
 �َسُف ó أن كث¤ا �ا يُس�° "اÇنوك اإلسالمية" قد -ولت إ  مؤسسات للتحايل 

ْ
يُأ

  مل مسميات فقهية. ا�عامالت الربوية بعقود صورية -

ومن ا�علوم أن اإلسالم جاء غي¤ األوضاع الفاسدة، وليس من منهجه إقرار 
الفساد العام بذريعة الûورة. وقد جاء اإلسالم واËمر والربا منتwين � ا�جتمع 

  العرë فحرمهما -ريما قاطعا.

م بعض الفقهاء ورد � Þما إ   -Éدة-يستند القائلون بمبدأ الرخصة العامة 
لَم والقرض اmسن واإلجارة -ا�تقدمk من إدخال بعض ا�عامالت الwعية  مثل الس°

� باب الرخصة، واعب¤ عنها بأنها جاءت � خالف القياس أو �  -وا�زارعة
خالف األصل، وهو أمر فيه نظر. والواقع أن تلك ا�عامالت �ا أصو�ا ا�ستقلة ال¥ 

  تقوم عليها.

لَم  æتلف عما ورد من اg© عن بيع ا®مرة حò يبدو صالحها  -مثالً - فالس°
واg© عن بيع ا�عدوم. فا�عدوم ا�راد به ما ال يوجد أصال، وتسليمه غ¤ �كن. 
وبيع ا®مرة قبل بدو صالحها إذا حصل يكون اÇائع قد استحق ا®من وصارت 
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بعد ذلك صار األمر ظلما للمش�ي  السلعة � ضمان ا�ش�ي، فإذا فسدت ا®مرة
  وأكال �اó باÇاطل؛ فاÇائع قد قبض ا®من وا�ش�ي خâ ا®من والسلعة.

لَم فإن السلعة مضمونة، والغرر الفاحش ُمنْتٍَف عن الصفقة بتحديد  أما � الس°
م السلعة للمش�ي سواء صلحت 

�
َزٌم بأن يُسل

ْ
األجل والكمية والوصف، واÇائع ُمل

مه من منتوجه، و¯ن لم تصلح أخذ ó مثلها من زرا
°
عته أم لم تصلح، فإن صلحت سل

َمِدينََة، ملسو هيلع هللا ىلص ا�Fِ°g  قَِدمَ ه عن ابن عباس قال: "صحيحالسوق. أخرج مسلم � 
ْ
 َوُهمْ  ال

نَةَ  ا®�َمارِ  ِ�  يُْسِلُفونَ  ، الس° ِkْ
نَتَ ْسلََف  َمنْ ": َفَقاَل  َوالس°

َ
يُْسلِ  َيْمٍر، ِ�  أ

ْ
 َمْعلُوٍم، َكيٍْل  ِ�  ْف فَل

  َمْعلُوٍم، َوَوْزنٍ 
َ

َجٍل  إِ 
َ
  ."َمْعلُومٍ  أ

ليس مبادلة ا½رهم با½رهم إ  أجل حò يُعّد استثناء من  - � اmقيقة-والقرض 
قاعدة الربا، بل هو دفع مبلغ من ا�ال � أن يُرجعه ا�دين بعد أجل Áدد. وهو ليس 

ا�دين ما أخذ. و�ا ¾نت اgقود من ا�ثليات، فإنه ال مبادلة مال بمال، إنما هو إرجاع 
يش�ط � ردها أن يكون بعk اgقود ال¥ ُدفعت، بل يصّح رّد مثلها. وفضال عن 
ذلك فإن الفرق بk القرض اmسن والربا واضح؛ فالقرض اmسن ال يقصد منه 

بادلة � ا�عامالت ا�قِرض أي فائدة مادية، و¯نما يرجو فيه ا®واب من اهللا. أما ا�
  الربوية فإن ا�قصود منها الفائدة ا�ادية.

واإلجارة ليست من باب العقد � معدوم؛ ألن العقد يقع � أساس االنتفاع 
بàء معk° موجود، ومنفعته موجودة، بمعU أنه قابل حصيل ا�نفعة ا�رادة منه، 

–ل يتم � مراحل. وا½فع يكون ولكن استيفاء ا�نفعة ال يتم Éدة دفعة واحدة، ب

بعد استيفاء ا�نفعة ا�عقود عليها، وحò إذا تم ا½فع مقدما قبل استيفاء  -Éدة
ا�نفعة، فإن ذلك يشبه استيفاء ا®من � اÇيع قبل تسليم ا�بيع، وهو معمول به � 

ا دام ذلك اÇيع، كما أنه معمول بتسليم ا�بيع قبل استيفاء ا®من. وال حرج � هذا م
  قائم � ا®قة وال�ا� بk الطرفk. وال غرر � هذا.
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و¼ مسألة األج¤ ا�ش�ك، ال يُعد تسليم األشياء ó بغرض الصناعة أو اصليح 
من باب الوديعة ال¥ األصل فيها أنها يد أمانة، بل هو æتلف عن الوديعة. الوديعة 

ظÕ شيئا ثم تغرمÕ بعد ذلك، وأنت وال يعقل أن تستحفتكون � سبيل األمانة، 
فاالستئمان  ة!ا�ي استأمنتÕ وطلبت مÕ أن أسدي إ]ك معروفا Ãفظ تلك األمان

أما األج¤ ا�ش�ك فاألمر فيه قائم � سبيل ا�عاوضة، فأنا أدفع . واغريم متنافيان
أل قد  ؛صلإ]ه شيئا ما ]ُدخل عليه عمال ما مقابل أجرة، وأنا ال أستأمنه � األ

ن �فظه �، أقه، وليس قصدي من دفع الàء إ]ه لُ أكون ال أعرفه وال أعرف خُ 
 �ولكن ]عمل فيه. وهو عندما قبض الàء لم يقبضه � سبيل إسداء ا�عروف إ

مقابل  قبضه � سبيل ا�عاوضة ]أخذ أجرةً إنما طلبه،  دÃفظه و¯رجاعه إ� عن
 ه.عمل
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  املبحث الثالث

  موم أحكام الشريعةع

الشارع اmكيم قاصد � تwيع أحZمه أن تكون Éمة من حيث األشخاص 
واألزمان واألماكن وا�وضوÉت. فمن حيث األشخاص واألزمان جاءت fيعة 

 رَُسوُل اإلسالم Éمة ¦ميع اgاس إ  يوم القيامة، قال تعا : (
�

َها اg°اُس إِ ف�
َ
قُْل يَا أ

 ْ
َ

ِ إِ] يًعا) (األعراف: اب°  ، وقال تعا : ()÷áùُكْم َ�ِ
°
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
َ¾ف°ًة لِلن°اِس بَِشً¤ا  َوَما أ

vََ اg°اِس ال َفْعلَُموَن) (سبأ: 
كْ

َ
ِكن° أ

َ
. ومن حيث ا�وضوÉت جاءت )÷åَونَِذيًرا َول

َالِيت َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ صَ ( الwيعة Éمة لتشمل هداية اgاس � �يع �االت اmياة:
   ).١٦٢َوَحمَْياَي َوَممَاِيت !َِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني) (األنعام: 

وبناء � ذلك فإن الشارع اmكيم قاصد � منهج التwيع أن تكون تwيعاته 
مستوعبة �ختلف أحوال اgاس وأصنافهم و�االت حياتهم � �يع األوقات بما 

ن أجل -قيق ذلك العموم قََصَد الشارع � منهج �قق �م ا�داية والصالح. وم
التwيع إ  تنويع تwيعاته بk الواجبات وا�ندوبات وا�حرمات وا�كروهات 
 òالوعد والوعيد، ح kفصيل، وبوا�باحات، وبk العزائم والر�خص، وبk اإل�ال وا

والفتور، والغU تكون مستوعبة �ختلف أحوال اgاس بk القوة والضعف، والنشاط 
يق، وتكون مستوعبة �ختلف مراحل  عة والض° والفقر، واالرتقاء والسقوط، والس°

  تطور اmياة البwية.

  منهج ال�يعة � استيعاب أحوال ا\اسا�طلب األول: 

منهج الwيعة � استيعاب �يع أحوال اgاس � �يع العصور يقوم � أمرين: 
ات القرآنية � ش� §يات ونصوص Éمة، حيث أحدهما: كون 
لب التwيع

 �يمكنها أن تستوعب �يع ا¦زئيات اmادثة � �يع األوقات، فيَْحُكم العلماء 
تلك ا¦زئيات اmادثة � ضوء تلك ال�يات والعمومات القرآنية. و�لك فإن من 



 ٢٣٦  

ون منارا مقاصد الشارع � منهج التwيع اإلكثار من ال�يات والعمومات حò تك
  يُهتََدى بها � اmكم � ا�ستجدات � حياة اgاس � Îتلف العصور واألماكن.

ولكن القياس . ملسو هيلع هللا ىلصوا®ا: القياس � قضايا األعيان ال¥ حكم بها الرسول 
د من 

� تلك القضايا العينية ينبý أن يكون بعد اgظر � أسباب صدورها للتأك�
حكمها إ  ما يُشبهها، و-ديد حدود تلك اعدية.  صالحها للقياس عليها وتعدية

فليست �يع قضايا األعيان قابلة للقياس عليها وتعدية حكمها، وما ¾ن منها قابال 
د ا�قيس عليه Ãدود معينة تُشبه سبب صدور تلك القضية.   للقياس عليه قد ُ�د°

حZم الwعية وقد ذكر ابن Éشور أن الشارع قاصد � التwيع إ  إناطة األ
با�عا واألوصاف ال باألسماء واألشZل، فيدور اmكم مع وجود تلك ا�عا 

ال األوصاف الطردية ال¥ يكون اق�انها -واألوصاف ا�ؤثرة صالحا أو فسادا 
حò لو تغ¤ت األسماء. يقول ابن Éشور: "ال يعوزك أن تعلم  -باmكم اق�انا Éرضا

Zيعة من أحwم ألحواٍل وأوصاٍف أن مقصد الZها إثبات أجناس تلك األح
�
مها §

ها- وأفعاٍل من ا:فات  ها وÉم� باعتبار ما تشتمل عليه تلك األحواُل  - خاص�
ا، قويk أو  úéواألوصاُف واألفعاُل من ا�عا ا�نتجة صالحا ونفعا، أو فسادا و

شياء أو بأش�Zا الصورية ضعيفk. فإياك أن تتوهم أن بعض األحZم منوط بأسماء األ
غ¤ ا�ستوفية للمعا الwعية فتقع � أخطاء � الفقه، مثل قول بعض الفقهاء � 

  )á(إنه �رم أكلُه ألنه خ/ير." - يسميه بعض اgاس خ/ير اÇحر-صنف من اmيتان 
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٢٣٧  

  ا�طلب ا*ا(: نظرة إ¨اiة ® منهج الت�يع

  :العقائد: أوًال

اإليمان Ãقائق Éلم الغيب، وì حقائق واقعية ال ¿تلف باختالف  العقائد تمث�ل
األوقات أو اختالف أفهام اgاس. مصدرها الوحيد هو الو� اإلل©؛ ألنه ال سبيل إ  
 kرد ¿م� ì اولة �عرفتها بطريق الفكرÁ فك¤، وأيمعرفتها بطريق اmواس أو ا

الو� عن افصيل فيه، ولم æض الرسول  æُطئ صاحبُه أكv �ا يصيب. وما أمسك
وصحابته � تفصيله فهو �ا ينبý اإلمساك عن اËوض فيه. ومن ذلك آيات  ملسو هيلع هللا ىلص

الصفات، فقد أخ¹نا اهللا عّز وجل عن صفاته ومنها االستواء � العرش دون أن 
ل � كيفية االستواء. وقد فهم الصحابة ر� اهللا عنهم أن الشارع قصد بذلك  يفص�

دم اËوض � تفاصيله، فلم æوضوا هم واابعون �م بإحسان � تفصيل ذلك، ع
فZنوا � خ¤. ثم خاض اgاس فيما بعد � تفاصيل تلك الصفات، فاختلفوا وتدابروا 
ب بعضهم بسبب ذلك، ومازالوا يتدابرون بسبب ذلك.  وتقاطعوا، وربما ُسِجن أو ُعذ�

للخوض � بعض ذلك � مرحلة من ا�راحل  و¯ذا ¾ن بعض أهل العلم قد اضطروا
بسبب حر�ة الزندقة وال:اع بk اإلسالم والفلسفات الوثنية، وهم معذورون � 
ذلك، فإن األمر قد اختلف منذ قرون حk ضعفت أو زالت تلك ا�¹رات، وانقلب 
األمر إ  ·اع بk طوائف ا�سلمk أنفسهم. و�ا ال شك فيه أن اËوض � تلك 

 - بغض اgظر عن رأي صاحبها ودعواه االنتساب إ  الّسلف أو إ  اËلف-مور األ
 .kابعْحِدثَت بعد ع: الصحابة وا

ُ
يقول ابن رجب اmنب�: "وأما من األمور ال¥ أ

عن ال�م � ذلك من الطرفk،  مة ف© الكف� طريقة أئمة أهل اmديث وسلف األ
 ...ويقول: " )á(ونµ الكيفية عنها وامثيل." و¯قرار اgصوص و¯مرارها كما جاءت،

 �F°gا سكت عنُه ا حِدَث ِمَن ال�م � ذات اهللا وصفاته، مم°
ُ
 - وأصعُب من ذلك ما أ
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 ٢٣٨  

نة وأصحابُ  -  ملسو هيلع هللا ىلص ا ورََد � الكتاب والس�  مم°
ً
ه وا°ابعوَن �م بإحّساٍن، فقوٌم َغَفوا كث¤ا

 
ً
ا تقت\ العقوُل تْ/يهَ  من ذلك، وزعموا أن°هم فعلوه تْ/يها عنه، وزعموا أن°  هُ هللا عم°

وقوٌم لم يكتفوا بإثباته، حò أثبتوا بإثباتِه ما  .الِزَم ذلك مستحيٌل � اهللا عز وجل
kبالنسبة إ  ا�خلوق ó ُفَظن� أن°ه الزٌم.  �ة   َدَرَج صْدُر األم°

ً
 و¯ثباتا

ً
وازم نفيا

°
وهذه الل

كوت عنها." منهم فيه  ْض ويقول ابن Éشور: "فأما السلف من الصحابة فلم á(  ُæَ(الس�
بوا بيانُ َط وال مسؤول، وال يَ  سائٌل 

°
ه من الرسول، وتلك ُسن°تهم � أمثا�ا حk ¾نت ل

غل، وحk ¾ن معظم ان:افها إ  حُ  قد نعم، ل )å(ن العمل."سْ عقائد األمة سا�ة من ا½°
ن العمل، وجاءت سْ اËوض � هذه ا�سائل إ  حُ ¾ن سلف هذه األمة من:فk عن 

ال¥ ال ينت©  ن العمل إ  اËوض � ا�سائلسْ أجيال ان:فت عن حُ بعد ذلك 
�ا سأó رجل عن -وقد قال اإلمام مالك  .اËوض فيها إال إ  فساد � ا½ين وا½نيا

واجب، والسؤال : "االستواء غ¤ �هول، والكيف غ¤ معقول، واإليمان به -االستواء
مالك ·يح � أن اإلمام و?م  )ç(".عنه بدعة، وما أراك إال مبتدÉ، فأمر بإخراجه

اËوض � هذه ا�سائل ¾ن معدودا عند السلف من اÇدعة. ومن الغرائب أنك ³د 
مقصد مالك منه،  ونهملهذا األثر عن اإلمام مالك لالستشهاد به، ثم يُ  ونمن يورد

Ëعن ا ©gوض طوال وعرضا � مسائل أخذون � وض � هذه ا�سائل، ويوهو اËا
  الصفات، ويتنابزون باأللقاب، ويرمون بعضهم بعضا بأبشع اهم.

اËوض � مسائل الصفات عداوة و·اÉ بk  -وما زال يسبب-لقد سب°ب 
 يََسُعنَا � ديننا ما وَ 

َ
ِسَع ا�سلمk، واألوí اجتناب اËوض فيها قدر اإلمZن. أال

ق  الصحابة ر� اهللا عنهم واابعk؟ وِلـَم اإل·ار � االستمرار � اËوض � ما يُفر�
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٢٣٩  

ي ا�سلمk ويهدم أوا· األخوة واعاون بينهم؟ أال يكفينا قول اهللا تعا : ( ِ
°

ُهَو ا�
ِكتَاِب وَ 

ْ
م� ال

ُ
ِكتَاَب ِمنُْه آَيَاٌت Áَُْكَماٌت ُهن° أ

ْ
نَْزَل َعلَيَْك ال

َ
يَن ِ� أ ِ

°
ا ا� م°

َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأ

ُ
أ

ِوي
ْ
ِويِلِه َوَما َفْعلَُم تَأ

ْ
ِفتْنَِة َوابِْتَغاَء تَأ

ْ
ُ قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفيَت°ِبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابِْتَغاَء ال  اب°

°
لَُه إِال

ِْم َفُقولُوَن آََمن°ا بِِه Àُ[ ِمنْ 
ِعل

ْ
اِسُخوَن ِ� ال َاِب) (آل  َوالر°

ْ
Ç

َ ْ
ولُو األ

ُ
 أ

°
ُر إِال

°
ك ِعنِْد َرب�نَا َوَما يَذ°

. فلنقل: آمنا به À[ من عند ربنا، وgَُكف° عن اËوض وا¦دال � ذلك )�عمران: 
سواء باسم اأويل أم باسم اإلثبات. للشخص أن يعتقد � نفسه ما يراه مناسبا � 

يَْس َكِمثِْلِه إطار قوó تعا : (
َ
ءٌ ل ، ولكن ال )áá) (الشورى: وهو السميع العليم َ�ْ

ينبó ý أن يُشِغل األمة بما � نفسه وُيدخلها � تناحر، فاألمة يََسُعَها ما وَِسَع الصحابة 
م بعضهم  بأن  -وأوَْهم غَ¤هُ -واابعk ا�ين لم æوضوا � �ء من ذلك. وربما توه°

يدة الصحيحة، ويغيب عن هؤالء أن اËوض � هذا éوري للمحافظة � العق
  الصحابة واابعk لم æوضوا � هذا أصال وÙنوا أكمل اgاس عقيدة وأحسنهم دينا.

  :العباداتا: ثانًي

العبادات ì عماد اmياة الروحية لإلنسان: بها تر7 روح اإلنسان وتب+ متصلة 
ومنكرات السلوك،  'القها عز وجل، وبها تتهذب نفس اإلنسان من رذائل األخالق

وبها �قق اإلنسان رسالة العبودية هللا تعا ، وبها ي±ي°ن هذا الكون بذكر اهللا تعا  
  وتعظيمه. 

وقد فرض اإلسالم من العبادات ما هو éوري mفظ ا½ين، وجعل ما دون 
ته. فµ الصالة ُجعلت  الûوري مندوبا إ]ه ]أî اإلنسان منه بما يناسب طاقته وِهم°

لصلوات اËمس فرائض � À مسلم، مع اخفيف � أصحاب األعذار بالر�خص ا
لها. وفُتح بعد ذلك  ال¥ تناسب حا�م. وُجعلت مع تلك الفرائض ُسLَ رواتب تُكم�
ته. و¼ الصوم  باب اطوع � الليل واgهار يأî فيه اإلنسان بما يناسب طاقته وِهم°

ع اخفيف � أصحاب األعذار بما يناسب حا�م. ُجعل صيام شهر رمضان واجبا، م



 ٢٤٠  

وُسن° صيام سّت من شهر شوال وصيام اإلثنk واËميس، وفُتح باب اطوع بعد ذلك 
 

ُ
óمن بلغ ما �À حسب طاقته. و¼ اإلنفاق واZفل االجتما´ فرض الwع 

mة أن يز. ذلك ا�ال، وهو ما �قق اÙوط الزf صاب وتوفرت فيهgمن ا aد األد
اZفل االجتما´، ثم رغ°ب اgاس بعد ذلك ترغيبا شديدا � الزيادة � اإلنفاق، 
فجعل اإلنفاق � سبيل اهللا مندوبا إ]ه، ووعد ا�نفقk با®واب ا¦زيل يوم القيامة: 

نْ (
َ
ِ َكَمثَِل َحب°ٍة أ ْمَوالَُهْم ِ� َسِبيِل اب°

َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

°
بَتَْت َسبَْع َسنَابَِل ِ� �Àُ ُسنْبُلٍَة َمثَُل ا�

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء َواب° . و¼ اmج ُجعل )å�á(اÇقرة:  )ِمئَُة َحب°ٍة َواب°
اmج واجبا مرة واحدة � العمر � من توفرت فيه االستطاعة، ثم فتح باب االعتمار 

  ة � ذلك.وحج اطوع �ن ¾نت ó طاق

و�ا ¾نت الشعائر اعبدية (العبادات اËالصة) ì شعائر أراد اهللا تعا  عباده أن 
يعبدوه بها، وقد خّصها دون غ¤ها mكمٍة يعلُمها هو سبحانه وتعا ، فقد استقّر قول 

  )á(علماء الwيعة � أن "األصل � العبادات اوق�ف"، أي االل±ام بها دون زيادة.

د بعض أفعال العبادات ال¥ fُعت بأصلها دون َحْ:ِ كيفياتها � صور وتوج
ر، فهو مطلوب أو مندوب إ]ه � �يع األحوال: (

ْ
ك َ معي°نة، مثل ا�� يَن يَْذُكُروَن اب° ِ

°
ا�

رِْض رَ 
َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الس°

ْ
ُروَن ِ� َخل ب°نَا َما َخلَْقَت َهَذا ِقيَاًما َوُقُعوًدا وََ�َ ُجنُوبِِهْم َوَيتََفك°

 ُسبَْحانََك فَِقنَا َعَذاَب اg°ارِ 
ً

َ á�á(آل عمران:  )بَاِطال َة فَاْذُكُروا اب°
َ

ال )، (فَإَِذا قََضيْتُُم الص°
وقد جاء � اmديث اgص � مwوعية  ).ç�áِقيَاًما َوُقُعوًدا وََ�َ ُجنُوبُِكْم) (النساء: 

تفصيل لصور ذلك ا�كر ا¦ما´، و�لك اختلف أهل  ا�كر ا¦ما´، ولكن دون
العلم بعد ذلك � مwوعية بعض صور ا�كر ا¦ما´. فاÇعض يرى مwوعيتها بناء 
ور  � مwوعية أصلها وعدم َحْ: صورها؛ فمwوعية األصل مع عدم َحْ: الص�

تلك الصور  تقت\ مطلق ا�wوعية. و¼ ا�قابل يرى بعض أهل العلم أن عدم وجود
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٢٤١  

وزمن الصحابة يقت\ عدم ا�wوعية و¯دخا�ا ضمن اÇدعة  ملسو هيلع هللا ىلص� زمن الرسول 
  ا�نكرة. وهذه ا�سألة �كمها ضابطان: 

: األصل � ا�سلم اتباع نصوص الwع ا�تمثلة � القرآن الكريم الضابط األول
حû دوما قول والسنة اgبوية ا®ابتة، واالحتياط ½ينه قدر اإلمZن، وعليه أن يست

 (أخرجه اÇخاري ومسلم)" من أحدث � أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد[ ": ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
"و¼ رواية �سلم: "  ليس عليه أمرنا، فهو رد[

ً
، وقوó:  ،من عمل عمال ٌ �kََالَل بmإِن° ا"

 ، ٌ �kَََراَم بmبَُهاِت َوَبيْنَُهَما ُمْشتَِبَهاٌت ال َفْعلَُمُهن° َكِث¤ٌ َو¯ِن° ا َ+ الش�  ِمَن اg°اِس، َفَمِن اي°
يِنِه وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَقَع ِ� الش�  ِ½ِ 

َ
ِ́ يَْرَ& َحْوَل اmَِ� بَُهاِت َوَقَع � اmَرامِ اْست¹ََْأ ا ، َ¾لر°

ْن يَْرَيَع 
َ
اليُوِشُك أ

َ
ال و¯ن° لُ�� َمِلٍك ِحً� ِفيِه، أ

َ
ِ Áََ ، أ وقوó تعا :  )á(."اِرُمهُ  و¯ن° ِحَ� اب°

ْغيَا َوُهْم  َيَاِة ا½�
ْ
mيَن َضل° َسْعيُُهْم ِ� ا ِ

°
 (*) ا�

ً
ْقَماال

َ
يَن أ ِâَْخ

َ
(قُْل َهْل نُنَب�ئُُكْم باأل

ُهْم ُ�ِْسنُوَن ُصنًْعا) (الكهف:  غ°
َ
� ا�سلم )ü�ç-á�áَ�َْسبُوَن أ ýذلك ينب �. وبناء 

ة وعما يمكن أن يدخل ضمن اÇدعة. إن األمر خط¤! االبتعاد عن مواطن الشبه
به إ  اهللا تعا ، وقد يتبk° يوم  فقد يُتعب اإلنسان نفسه � طقوس يظن�ها عبادات تقر�
القيامة أنها بدع ُمنَْكَرة، فيضيع جهده. ولن يشفع ó ا�ين ¾نوا يزي�نُونها ó ويدعونه 

òألنفسهم. والقاعدة � اإلسالم أن قبول العمل  إ]ها؛ ألنهم لن يستطيعوا الشفاعة ح
f óطان: اإلخالص والصواب، فاgي°ة اmسنة ال تكµ ما لم توافق الصواب. ومن 
 µوعيتها ما يكwال¥ ال شك � م ¤Ëا�علوم أنه يوجد من العبادات وطرق فعل ا

ا�wوعية  ويستغرق �يع أوقات اإلنسان وطاقاته، ومن الغريب ترك ما هو واضح
  واالشتغال بما هو مشكوك � مwوعيته.

: أن ما ¾ن Áّل اختالف بk أهل العلم ال ينبý أن يكون Áال الضابط ا*ا(
للمبالغة � اإلنكار أو اعنيف. ومن أراد أن ين: الرأي ا�ي يراه راجحا فليفعل 
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بý أن يكون اËالف ذلك باgقاش العلÝ ا�ؤد°ب، وا¦دال بال¥ ì أحسن. وال ين
� تلك ا�سائل سببا إلفساد عالقة األخوة اإلسالمية، و¯ثارة الشقاق واحّزب ا�ي 
د الwع � اg© عنها، وéرها أك¹  يؤدي إ  إضعاف شو�ة ا�سلمk، وì أمور شد°

  من éر تلك ا�سائل اËالفية.

ات ال¥ تُقام � بعض وهنا ينبý افريق بk العبادات اËالصة وبk النشاط
 ،Õاء وا�عراج، واإلنشاد ا½يÓبوية واإلgبوي وا�جرة اgا�ناسبات ا½ينية ¾�و½ ا
و�ذلك الشأن � النشاطات ا�تعلقة با�ناسبات االجتماعية مثل الزواج ودخول فصل 
الربيع وجÕ ا�حاصيل الزراعية وغ¤ها. األصل � تلك النشاطات أنها ليست 

ات ُ�َْكم عليها باالتباع أو االبتداع، و¯نما ì من النشاطات ال¥ تقوم بها عباد
ا¦ماÉت البwية بغرض شحذ ا�مم وشّد العزائم أو بغرض ال�فيه والتسلية، 
ويكون اmكم عليها بناء � الغرض منها والطريقة ال¥ تُقام بها وما يصاحبها من 

مات، أفعال. فما ¾ن القصد منه مwوÉ، و جرى بطريقة مwوعة فلم تصاحبه Áُر°
ما، أو تم تنفيذه بطريقة غ¤ مwوعة،  فإنه يكون مwوÉ. وما ¾ن القصد منه Áُر°

ما.  ات، فإنه يكون Áُر°   حيث صاحبته أو نتجت عنه Áُرم°

إن اإلنشاد ا½يÕ والنشاطات ا�رتبطة با�ناسبات ا½ينية إذا تمت �ارستها بطريقة 
¿الف تعا]م الwع تكون �ا فوائد، منها: َسد� فراغ اgاس بما ال يُفسد دينهم ال 

وأخالقهم، ورفع ا�مم وشحذ العزائم. و¼ ا�قابل قد تكون تلك النشاطات وسيلة 
خذير اgاس و¯�ائهم بالطقوس واËرافات عن االنشغال Ãقائق ا½ين ولوازم اقدم 

ص¤ ا½ين أفيون الشعوب. وأخطر ما � ا�بتدÉت العلÝ والعمرا، وعندها ي
والطقوس الفل�ورية أنها تشغل اgاس عن حقائق ا½ين ولوازم استقامة اmياة 
االجتماعية، وتوهمهم بأنهم بقيامهم بتلك الطقوس يكونون قد أدوا واجباتهم 

صوا من مسؤ]اتهم من خالل شفاعة الرموز ا½ينية ال¥ يتو
ّ
جهون إ]ها الwعية، و¿ل

  بتلك الطقوس!
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� مسألة إحياء ا�و½ اgبوي واالحتفال به، فإن العبادة ا�تعلقة  - مثال-إذا نظرنا 
 Fgاتباعه فيما جاء به، والصالة عليه: ( ملسو هيلع هللا ىلصبا ì َ�وَن َ

�
ئَِكتَُه يَُصل

َ
َ َوَمال إِن° اب°

وا َعلَيْ 
�
يَن آََمنُوا َصل ِ

°
َها ا� ف�

َ
ُموا تَْسِليًما) (األحزاب: ا�Fِ°g يَا أ

�
، وليس للصالة )�ùِه وََسل

 Fgددة. ومن اعتقد أنه ينفع اÁ دد وال هيئةÁ باالحتفال بمو½ه، أو  ملسو هيلع هللا ىلصعليه وقت
اعتقد أنه يعبد اهللا عز وجل باالحتفال با�و½ اgبوي فهو Îطئ. ولو ¾ن ذلك عبادة 

ن وأهل القرون األوí. فإذا اعتقد لwعها اإلسالم، والعتU بها الصحابة واابعو
الشخص أن ذلك االحتفال عبادة، دخل فعلُه � ابتداع عبادة لم يwعها اإلسالم. أما 
إذا لم يعتقد فاعله أنه عبادة، وÙن األمر �رد مظهر من مظاهر االحتفال با�ناسبات 

ائمون عليه ا½ينية، ولم يصاحب ذلك االحتفال ُمنكرات واضحة احريم، واكتÜ الق
 Fgعب¤ عن الفرح بمو½ ا، فال ينبý ا�بالغة � ملسو هيلع هللا ىلصبا¿اذه مناسبة للتذك¤ وا

اإلنكار عليهم؛ ألن ا�ين ينكرون هذا قد يبيحون االحتفال با]وم الوطÇ Õتهم، 
  أو االحتفال بغ¤ه من ا�ناسبات الوطنية، وال يعت¹ونه بدعة! 

½ اgبوي Æد ó مظاهر متعددة. فمن اgاس من واgاظر � واقع االحتفال با�و
يتخذها مناسبة إللقاء Áاéات و¯قامة مسابقات حول الس¤ة اgبوية والشمائل 
ا�حمدية، وì أفضل مظاهر االحتفال � اإلطالق. ومنهم من �تفل به بمس¤ات 

احبها ومواكب قد تكون فيها فائدة من حيث كونها فرصة �مارسة الرياضة، وقد يص
تضييق � اgاس � حر�تهم لقضاء مصاmهم. ومنهم من �تفل به بطقوس فل�ورية 

  ترتبط ببعض اËرافات وا�بتدÉت، وأصحاب هذا واقعون � اÇدعة واËرافات.

و�ما أن مظاهر االحتفال متنوعة فا�قاصد متنوعة، فمن اgاس من �تفل بقصد 
هذا مقصد Áمود، ولكن اعظيم واmب و¯ظهار اmب ó. و ملسو هيلع هللا ىلصاعظيم للرسول 

يتمثالن � االمتثال ا½ائم بتعا]م fيعته � اmياة ا]ومية  ملسو هيلع هللا ىلصاmقيقيk للرسول 
لإلنسان، وليس � الطقوس ال¥ تُقام مرة � العام. ومنهم من �رص � �ع أك¹ 

قهم بني�هم
�
وهذا . ملسو هيلع هللا ىلص عدد من اgاس � االحتفال بغرض إظهار قوة ا�سلمk وتعل
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مقصد Áمود، ولكن ذلك قد يكون مظهرا لقوة زائفة عندما يكون ا�جتمعون 
ف � ميدان العلم والعمل 

�
أصحاُب إيماٍن ضعيف وال±اٍم باهٍت وعقول خرافية و¿ل

اgافع. وقد �رص بعض اZmم ا�ستبدين الفاسدين � تشجيع مظاهر االحتفال؛ 
Ã اسgا½ين، وفيها إ�اٌء �م بالطقوس عن ألن فيها إيهاما لعامة ا �رصهم 

.kقيقية لإلسالم وا�سلمmاالشتغال با�صالح ا  

  :املطعومات واملشروباتا: ثالًث

ا�طعومات وا�wوبات ì قوام اmياة البwية، خلقها اهللا عز وجل ويâ° أسبابها 
 ٍâُْي �. وما من ¾ئن من الZئنات لإلنسان ]قيم بها أوده، ويتنعم بها، و³ري حياتُه 

� هذا الكون إال وقد خلقه اهللا عز وجل mكمة، وó وظيفة يؤديها � هذا الكون: 
منها ما هو نافع لالستهالك البwي، ومنها ما هو ليس كذلك. كما أن ت:�ف اإلنسان 

هو  � تلك الZئنات قد يؤدي إ  إنتاج ما هو طِيٌّب ونافع، وقد يؤدي إ  إنتاج ما
خبيث وضار. والقاعدة ال¥ -كم ا�طعومات وا�wوبات ì: "األصل � األشياء 
اgافعة اإلباحة"؛ فاألصل � ما خلقه اهللا عّز وجل من أشياء نافعة اإلباحة، وال يصّح 
 ´f حريم سوى بد]لألحد -ريمه بسبب ذوقه أو Éدة قومه، وال يكون ا

ْزِق) قُْل َمْن حَ واضح، قال تعا : ( ي�بَاِت ِمَن الر� ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ َوالط°
َ
ِ¥ أ

°
ِ ال َم ِزينََة اب° ر°

م إ]ه طعام فيه mم الضب، فأمسك عن  ملسو هيلع هللا ىلص. و¼ اmديث أن اçå( Fg(األعراف:  قُد�
   )á(".افُهُ أَعَ َال، َوَلِكنَُّه َملْ َيُكْن 3َِْرِض قـَْوِمي فََأِجُدِين "أكل الضب، فلما سئل أحرام هو قال: 

ُم وقاعدة احريم واحليل � اإلسالم ì قوó تعا : ( ي�بَاِت َوُ�َر� َوُ�ِل� لَُهُم الط°
َبَائَِث 

ْ
Ëاألعراف: َعلَيِْهُم ا) (áù� بائث. واجتنابËفما حرمه اهللا تعا  فهو من ا ،(

الwع هو  اËبائث يستوي فيه �يع اgاس � �يع األوقات؛ و�لك فإن ما حّرمه
  حرام ¦ميع اgاس � �يع األوقات، وال Æوز تناوó إال � أوقات الûورة.
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  :األخالقا: رابًع

ا�قصد من األمر باألخالق اmميدة واg© عن األخالق ا�ميمة هو جعل الفرد 
صاmا � نفسه و¼ Áيطه االجتما´: فاألخالق الفردية ³عل اإلنسان صاmا � 

الق االجتماعية ³عله عن:ا صاmا � Áيطه االجتما´ و¼ Áيطه نفسه، واألخ
 .âُْانتظام وي �  الطبي� )اÇيئة(، بما Æعل اmياة االجتماعية للناس تس¤ 

إن ما حرمه الwع من رذائل األخالق مثل: الكذب والغش والغدر واËيانة 
، وتُفسد العالقات والâقة والزنا وغ¤ها، ì منكرات تُفسد نفوس األفراد

� عقالء البw. و�لك  Üæ رها الéناء االجتما´، وÇاالجتماعية، وتهدم ا
فتحريمها Éم[ مطلق يستوي فيه �يع البw � �يع األوقات واألحوال. ويقابلها 
أمهات األخالق ال¥ أمر بها الwع مثل: الصدق واإلخالص واألمانة والوفاء بالعهد 

أخالق ال تستقيم اmياة الفردية واالجتماعية بدونها، و�لك ف© واجبة  والعدل؛ ف©
� �يع اgاس � �يع األوقات واألحوال، وال يُستثU منها إال حاالت خاصة � 

  أوقات الûورة قد بي°نها الشارع اmكيم.

أما ما ندب إ]ه الwع من مZرم األخالق مثل ا¦ود والكرم واإلحسان والعفو 
ومساعدة اآلخرين ف© ا�عروف ا�ي يستحسنه اgاس، ولكن ِهَمَم األشخاص 
وÉدات األفراد والشعوب ¿تلف � درجة االل±ام بتلك الفضائل Ãسب تربي°تهم 
واستعداداتهم اgفسية، وال يمكن فرض Éدة شخص أو قوم � آخرين؛ ألنها أمور 

ال�غيب � فعلها دون حد% Áدود أو قدر  قابلة للتفاوت بk اgاس. ويب+ األصل فيها
  الزم.

  :العادات واملعامالتا: خامًس

ا�عامالت والعادات ì وسيلة اإلنسان لبية احتياجاته ا�ادية واgفسية. و�ا ¾ن 
الشارع اmكيم يقصد إ  إقامة حياة اإلنسان � العدل واوازن، فإن fائعه جاءت 
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�فظ حقوق �يع أطراف تلك ا�عامالت، وضبط  نظيم معامالت اgاس بما
عوائدهم بما يدعم األخالق اmميدة و�فظ اgظام االجتما´،  و�قق رسالة اإلنسان 

  � هذا الكون، وì العبودية هللا تعا .

إن ا�عامالت والعادات ì أكv ما ¿تلف فيه الشعوب حسب أماكن تواجدها 
ءت بال�يات � هذا ا�جال، ووضعت اmدود ال¥ ال وأوقاتها، و�لك Úد الwيعة جا

ينبý ³اوزها، وتر�ت للناس تدب¤ شؤون حياتهم � ضوء تلك ال�يات و¼ إطار تلك 
اmدود، مع مراÉة االختالف اmاصل بk الشعوب � الزمن الواحد، و¼ األزمنة 

هل العلم ا�ين �كمون ا�ختلفة. وقد ترك الشارع اmُْكَم � ا�ستجدات الجتهاد أ
� تلك اmوادث � ضوء ال�يات واmدود الwعية: فما تبkّ مصادمتُه �ا أmقوه 
با�ن© عنه، وما لم يكن مصادما �ا ب  ضمن ا�باح. وبهذا تكون الwيعة صاmة 

  ل� اgاس � �يع األزمان.

مع بيان حدود العورة. نّص الwع � وجوب س� العورة  -مثال-فµ �ال اللباس 
ون« عن تشب�ه الرجال بالنساء وعن تشب�ه النساء بالرجال. ون« عن التشب�ه بالكفار 
�ية وشعائرهم ا½ينية. كما ن« عن wعالقة بعقائدهم ال óفيما هو خاص بهم و
مظاهر اك�¹ واËيالء � اللباس والزينة. ون« عن لبس ا�هب واmرير للرجال. أما 
 �صورة اللباس ولونه وتفصيله فلم يفرض فيه شيئا معينا، ولم يفرض فيه Çاس قوم 
قوم آخرين، بل األمر فيه م�وك لعادات اgاس وأعرافهم ما دامت ال تتعارض مع 

 Fgع. وقد لبس اwاس قومهم من أهل  ملسو هيلع هللا ىلصالضوابط ال¥ وضعها الÇ وأصحابه
من وبالد الروم، وهم أقوام ¾نوا � الwك ا¦زيرة العربية، كما لبسوا Çاس أهل ا]

أو أصحابه Çاسا جديداخاصا بهم æالف Çاس  ملسو هيلع هللا ىلصواg:انية. ولم ُ�ِْدْث الرسول 
الكفار من À الوجوه. و�لك ف� Çاس يكون � إطار الضوابط الwعية هو Çاس 

حد أن صالح للمسلمk، سواء ¾ن مصدره بالد اإلسالم أم بالد الكفر. وليس أل
يفرض Éدته � اللباس � غ¤ه بدعوى أنه اللباس اإلسال� الوحيد، يقول ابن 
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أن ُ�َْمل عليها  -بما É ìدات-Éشور: "فنحن نوقن أن Éدات قوم ليست �ق� �ا 
  )á(قوم آخرون � التwيع."

رر أو و¼ ا�عامالت ا�ا]ة حرم اإلسالم الربا والغّش وبعض ا�عامالت ال¥ فيها غ
خطر ظاهر يؤدي إ  انازع بk اgاس، وأكل أموال اgاس باÇاطل، كما حرم القمار 
�ا فيه من أخذ ألموال اgاس بغ¤ حق وما ينتج عن ذلك من أéار اجتماعية. وتب+ 
القاعدة أن األصل � ا�عامالت اإلباحة ما لم تَلُْح فيها ُشبَْهُة اg©، فإذا طرأت 

َحق معاملة اشتبه 
ْ
أمُرها نظر فيها أهل العلم � ضوء القواعد الwعية ل¤وا هل تُل

َحق با�باح، وقد يتفقون � ذلك وقد æتلفون بناء � قوة ظهور 
ْ
با�نّ© عنه أم تُل

.´wال ©gأسباب ا  

وما ¾ن قبل اإلسالم من معامالت صاmة ولم يأت الwع باg© عنها أو بتقييدها 
عية. يقول ابن Éشور: "مقصد الwيعة من التwيع تغي¤ وتقرير ... ف© � ا�wو

واقرير ال �تاج إ  القول. فقد َعِلْمَت أن االحتياج إ  القول فيه ال يكون إال عن 
سبٍب دÉ إ  القول: من إبطال َوْهٍم، أو جواب سؤال، أو -ريض � اناول. وفيما 

كوت الشارع تقريرا �ا عليه اgاس، فثلك ¾نت عدا تلك األسباب و{وها يُعت¹ س
 Uَقاتِها ال تنح:. وقد تواتر هذا ا�ع

°
اإلباحة أكv أحZم الwيعة؛ ألن أنواَع ُمتََعل

 Fgملسو هيلع هللا ىلصتواترا من أقوال ا  Õديث ا�ي رواه ا½ارقطmويعضده ا ó وت:فاته، ويشهد
ن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها، قال: إ ملسو هيلع هللا ىلصوغ¤ه عن أ( ثعلبة اËشÕ أن رسول اهللا 

وحّد حدودا فال تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رnًة بكم 
  )å(غَ¤ نسيان فال تسألوا عنها."

والقاعدة العامة أن أعراف اgاس وعوائدهم االجتماعية وطرائقهم � ادب¤ 
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َمة ما لم تصادم ما جاءت َ�َْÁُ 	يعة بش� واضح، فإذا  االقتصادي والسياwبه ال
صادمت عقائد اإلسالم أو أخالقه أو أحZمه العملية لزم عليهم تغي¤ها ألنها من 

ُمنَْكِر ا�نكرات، واإلسالم جاء إلصالح اgاس (
ْ
َمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن ال

ْ
ُمُرُهْم بِال

ْ
يَأ

 َ
ْ
Ëُم َعلَيِْهُم ا ي�بَاِت َوُ�َر�   ). �áù) (األعراف: بَائَِث َوُ�ِل� لَُهُم الط°

وليس من منهج اإلسالم � التwيع إقرار اgاس � ا�نكر واالكتفاء بدخو�م 
ُ َوَيْغِفْر الصوري � اإلسالم. قال تعا : ( َ فَات°ِبُعوIِ ُ�ِْببُْكُم اب° ب�وَن اب° ِ

ُ
قُْل إِْن ُكنْتُْم -

ُ َلُفوٌر رَ  ُكْم ُذنُوَبُكْم َواب°
َ
 ل

َ
َ ال ْوا فَإِن° اب°

°
َ َوالر°ُسوَل فَإِْن تََول ِطيُعوا اب°

َ
ِحيٌم (*) قُْل أ

Zَفِِرينَ 
ْ
 ).çá-çå(آل عمران:  )ُ�ِب� ال

  :العالقات الدوليةا: سادًس

ا�قصد من أحZم العالقات ا½و]ة هو تنظيم العالقة بk ا�سلمk والكفار � 
nاية ا�سلمk ومصاmهم ا½ينية وا½نيوية،  حال السلم وحال اmرب، Ãيث تتم

وتتوفر الظروف ا�ناسبة mرية االعتقاد، وتكون العزة ½ين اهللا وأتباعه، وال يقع 
  الظلم � الكفار. 

وقد fع اإلسالم � �ال العالقات مع غ¤ ا�سلمk القتال ضد الكفار كما 
أهله كما أباح ال¹ِ° واإلحسان إ  أهل fع السلم وا�هادنة، وfع ال¹ََاء من الكفر و

يَن لَْم ُفَقاتِلُوُ�ْم الكفر ا�ين ال يقاتلون ا�سلمk � دينهم: ( ِ
°

ُ َعِن ا� ال َفنَْهاُكُم اب°
َ ُ�ِب� ا ِْهْم إِن° اب°

َ
وُهْم َوُيْقِسُطوا إِ] ْن ت�¹ََ

َ
يِن َولَْم æُْرُِجوُ�ْم ِمْن ِديَاِرُ�ْم أ ُمْقِسِطkَ ِ� ا½�

ْ
ل

 َ�ْخرَُجوُ�ْم ِمْن ِديَاِرُ�ْم َوَظاَهُروا َ
َ
يِن َوأ يَن قَاتَلُوُ�ْم ِ� ا½� ِ

°
ُ َعِن ا� (*) إِغ°َما َفنَْهاُكُم اب°

الُِمونَ  َِك ُهُم الظ°
َ

õو
ُ
ُهْم فَأ

°
وُْهْم َوَمْن َفتََول

°
ْن تََول

َ
). وحسن �-÷(ا�متحنة:  )إِْخَراِجُكْم أ

هو أبلغ أسلوب لتعوة إ  اإلسالم، واألصل � عالقة ا�سلم بغ¤ه ا½عوة إ  ا�عاملة 
دين اهللا عز وجل. وقد ضاق أفق بعض أهل العلم فقالوا إن آيات القتال الواردة � 
سورة اوبة قد نسخت آيات السلم وا�هادنة وال¹ِّ مع أهل الكفر Ãجة أن سورة 
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الكريم. و
ب عنهم أن القرآن ي�wُع ألحوال اوبة من آخر ما نزل من القرآن 
ا�سلمÎ � kتلف العصور واألماكن، وأنه ال تعارض بk آيات القتال وآيات 
 kالسلم، ف�� صنف من تلك اآليات يُعمل به عند توف�ر أسبابه وظروفه، وحال ا�سلم

دوان وبk متقلبة بk القوة والضعف، وحال الكفار مع ا�سلمk مقلبة بk الع
  ا�سا�ة واعايش، ول� حال أحZُمها، والقول بالنسخ ينا� ذلك.
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  املبحث الرابع

  املوازنة بني املصاحل واملفاسد

من مقاصد الشارع � منهج التwيع ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد، وذلك أن 
ها إ  اgظر ا�فاسد وا�صالح قد ³تمع أحيانا � الàء الواحد فيحتاج اmكم علي

� ا¦هة الغاÇة. وقد ت±احم ا�صالح وال يمكن -صيلها §ها فيحتاج اإلنسان إ  
ا�وازنة بينها. وقد ³تمع ا�فاسد وال يمكن لإلنسان دفعها §ها فيحتاج إ  ا�وازنة 

  وال�جيح بينها. 

  ا�طلب األول: ا�صالح وا�فاسد وأدلة ا�وازنة بينها 

  :واملفاسد أنواع املصاحل

� تقسيم ا�صالح إ  3سة أنواع: أو�ا: ما يرجع إ  ا�تقدمون جرى العلماء 
حفظ ا½ين، وثانيها: ما يرجع إ  حفظ اgفس، وثا®ها: ما يرجع إ  حفظ النسل، 
ورابعها: ما يرجع إ  حفظ العقل، وخامسها: ما يرجع إ  حفظ ا�ال. وُيع¹° عنها Éدة 

Ëمسة، واألوí اعب¤ عنها بال�يات؛ ألنها تمث�ل ا¦وانب األساسية � بالûوريات ا
وì شاملة  حياة اإلنسان، و� حفظها مدار صالح اإلنسان � ا½نيا وفوزه � اآلخرة.

.Õحسي   للûوري واmا5 وا

و¼ ا�قابل فإن ا�فاسد � 3سة أنواع: منها ما يُفسد ا½ين، ومنها ما يفسد 
gفس، ومنها ما يفسد النسل، ومنها ما يفسد العقل، ومنها ما يفسد ا�ال.ا  

  :مراتب املصاحل واملفاسد

وقد قال تعا  � ا�وازنة بk اإليمان  ،بعضها أك¹ من بعضوا�صالح متفاوتة 
َمْسجِ بk و

ْ
َاج� وَِعَماَرَة ال

ْ
mتُْم ِسَقايََة ا

ْ
َجَعل

َ
اجها: (أ ََراِم َكَمْن القيام � الكعبة وُحج°

ْ
mِد ا
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ْ
َ َفْهِدي ال

ُ ال ِ َواب°  يَْستَُووَن ِعنَْد اب°
َ

ِ ال َِخِر وََجاَهَد ِ� َسِبيِل اب°
ْ

َْوِم اآل
ْ

ِ َوا] َقْوَم آََمَن بِاب°
الِِمkَ) (اوبة:  ، "إيمان باهللا"حk سئل أي األعمال أفضل؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص الوق. )�áالظ°

   )á(."حج م¹ور"، قيل: ثم أي؟ قال: "د � سبيل اهللاجها"قيل: ثم أي؟ قال: 

 و�ذلك 
°
مم ا�فاسد مراتب، وقد قسم القرآن الكريم ا�عاW إ  الكبائر والل

َفَواحِ 
ْ
ثِْم َوال ِ

ْ
يَن Æَْتَنِبُوَن َكبَائَِر اإل ِ

°
َمَم إِن° َرب°َك (الصغائر)، فقال عز وجل: (ا�

°
 الل

°
َش إِال

َمْغِفرَ 
ْ
ْر قال تعا و)؛ çåِة) (اgجم:َواِسُع ال ْتَنِبُوا َكبَائَِر َما ُينَْهْوَن َقنُْه نَُكف�

َ
: (إِْن ³

ُكْم ُمْدَخال َكِريًما
ْ
يَن وقوó تعا : ( ؛)çá(النساء:  )َقنُْكْم َسي�ئَاتُِكْم َونُْدِخل ِ

°
َوا�

َفَواِحَش َو¯َِذا َما َغِضبُوا 
ْ
عن و. )�ç(الشورى:  )ُهْم َفْغِفُرونَ Æَْتَنِبُوَن َكبَائَِر اِإلثِْم َوال

 Fgحبيل عن عبد اهللا قال: سألت اf ي� ": ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن
َ
نِْب  أ ْقَظمُ  ا�°

َ
؟ ِعنْدَ  أ ِ  اب°

نْ ": قَاَل 
َ
َْعَل  أ

َ
³  ِ ا ِب° úُت . "َخلََقَك  َوُهوَ  نِد

ْ
َعِظيمٌ  َذلَِك  إِن° : قُل

َ
ُت  !ل

ْ
؟ ُعم° : قُل ي�

َ
نْ ": قَاَل  أ

َ
 َوأ

كَ  َيْقتَُل  َ َاُف  َو½َ
َ

نْ  ¿
َ
ُت . "َمَعَك  َفْطَعمَ  أ

ْ
؟ ُعم° : قُل ي�

َ
نْ ": قَاَل  أ

َ
  )å(."َجارِكَ  َحِليلَةَ  تَُزاَِ  أ

جرى العلماء � تقسيم ا�صالح، من حيث أهميتها لإلنسان، إ  ثالثة وقد 
  )ç(وì كما عرفها الشاطF ¾آلî: أقسام: الûوريات واmاجيات واحسينيات.

Ãيث إذا  ،منها � قيام مصالح ا½ين وا½نيا ال بدّ  ì األشياء ال¥ :اتالûوري
ْ قدَ فُ 

َ
 � ا½نيا، حياةٍ  ج وفوِت ارُ هَ بل � فساد ويَ  ،ر مصالح ا½نيا � استقامةت لم ³

  .والرجوع باâËان ا�بk ،فوت اgجاة واgعيم ةخرو¼ اآل

ي � يق ا�ؤد� وسعة ورفع الّض اّ  من حيثì األمور ال¥ �تاج إ]ها  :اmاجيات
 
ّ
  دخل اعَ رَ فإذا لم تُ  .حقة بفوت ا�طلوبالغالب إ  اmرج وا�شقة الال

°
� ا�� kف -

فقدان ع � ق° توَ مُ ـغ الفساد العادي اللَ بْ ولكنه ال يبلغ مَ  ،ةوا�شقّ  اmرجُ  -� ا¦ملة
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  .ûورياتال

� و³ّن  ،العاداتاألخذ بما يليق من Áاسن تشمل  :احسينات سات ب األحوال ا�دن
ابن Éشور عرفها و .وÆمع ذلك قسم مZرم األخالق .ال¥ تأنفها العقول الراجحات

ما ¾ن بها كمال حال األمة � نظامها حò تعيش آمنة مطمئنة، و�ا بهجة " :بأنها
ندماج منظر ا�جتمع � مرأى بقية األمم، حò تكون األمة اإلسالمية مرغوبا � اال

لك ا¦انب االجتما´ وهو تعريف ير�ز � إبراز  )á("فيها أو � اقر�ب منها.
  ا�قاصد.

 Fرم وقد استش� بعض ا�عا·ين إدراج الشاطZاألخالق ضمن م
والظاهر أن الشاطF لم يقصد بمZرم األخالق �يع األخالق،  )å(احسينيات.

من éورات قيام ا½ين  -دق والوفاء بالعهودمثل األمانة والص-فاألخالق األساسية 
تكون اmياة ا½نيوية، وال يمكن أن تكون � عداد احسينيات. كيف استقامة و

 � حديث األعرا( ا�ي سأل عن الساعة: "فَإَِذا ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال اFg � احسينيات 
َمانَةُ  ُضي�َعِت 

َ
اَعَة"، فَاْغتَِظرِ  األ دَ  "إَِذا: قَاَل  تَُها؟إَِضاقَ  َكيَْف : قَاَل  الس° ْمرُ  وُس�

َ
  األ

َ
 َغْ¤ِ  إِ 

ْهِلهِ 
َ
اَعَة" فَاْغتَِظرِ  أ و¼ مسند أnد من حديث أنس بن مالك قال: ما خطبنا نç(  F(؛الس°

 ملسو هيلع هللا ىلصاFg جعل فقد  )ü(؛إال قال: "ال إيمان �ن أمانة ó، وال دين �ن ال عهد ó" ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
  الصفات ا�الزمة لإليمان.  منواألمانة والوفاء بالعهد الصدق 

ومن ا�علوم أن غياب األمانة والصدق والوفاء بالعهود يؤدي إ  اهارج وفساد 
اmياة االجتماعية، كما ينµ عن صاحبه صفة اديّن، وì الضوابط ال¥ وضعها 
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  الشاطF للûوريات؛ فال بد أن تكون إذا معدودة عند الشاطF من الûوريات.

ود بمZرم األخالق ما هو زائد عن أصول األخالق، مثل: اإليثار، و¯نما ا�قص
والعفو عن ا�Öء، واللk والرفق � ا�عاملة، واإلحسان الزائد عن العدل، وا¦ود 
والكرم، وغ¤ها من الصفات ال¥ ترت  باmياة االجتماعية إ  أ� ا�راتب، ولكنها 

  ليست من éورات قيامها.

دخل � اإلنسان فسادا يؤدي إ  زوال ا�صالح، فيمكن ì ما يُ  وبما أن ا�فاسد
مت إ]ها ا�صالح، فتكون ا�فاسد  من حيث -تقسيمها إ  األقسام نفسها ال¥ قُس�

� ثالث مراتب: مفاسد الûوريات، ومفاسد اmاجيات،  -éرها � اإلنسان
  ومفاسد احسينيات.

�قام أن تقسيم ا�صالح حسب الرتبة لم يُنظر فيه و�ا ينبý انبيه عليه � هذا ا
با½رجة األوí إ  اmكم الw´، ولكن نُظر فيه باالعتبار األول إ  أهمية ذلك 
الàء � حفظ جوانب اmياة روحيا وماديا واجتماعيا. فما ال تقوم ال�يات اËمس 

من حيث ا¦زء.  إال به ُعد° من الûوريات، و¯ن لم يكن حكمه الw´ الوجوب
فهو من  سكنومثال ذلك ما ال تقوم اmياة بدونه من ا�أكل وا�wب وا�لبس وا�

، و¯ن ¾ن من حيث اgظر ال� با¦زء الûوريات مع كونه معدودا من ا�باحات
ألن ذلك يكون إهال¾ للنفس. و�ذلك الزواج  ؛واجبا، فال Æوز لإلنسان تر�ه بال�

ار النسل، وهو من حيث ا¦زء مندوب إ]ه، لكنه باgظر ال� هو من éورات استمر
 Fgبتّل واالختصاء ملسو هيلع هللا ىلصواجب، و�لك ن« اوعّد ترك الزواج Îالفة لسنّته  ،عن ا

  .ملسو هيلع هللا ىلص

ق لإلنسان صالحا fعيا، وا�فسدة ì ما  يتلخص �ا سبق أن ا�صلحة ì ما ُ�ق�
: منها يُصلح ا½ين، ومنها ما يدخل عليه مفسدة fعية. وأن ا�صالح 3سة أنواع

يُصلح اgفس، ومنها ما يُصلح النسل، ومنها ما يُصلح العقل، ومنها ما يصلح ا�ال. 
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� ثالث مراتب: منها ما هو éوري، ì من حيث -قيقها لك ال�يات اËمسة و
ومنها ما هو حا5، ومنها ما هو -سيÕ. و�ذلك ا�فاسد � 3سة أنواع: منها ما 
يُدخل الفساد � دين اإلنسان، ومنها ما يُدخل الفساد � نفسه، ومنها ما يُدخل 

� الفساد  .óما �نسله، ومنها ما يُدخل الفساد � عقله، ومنها ما يُدخل الفساد 
وأن تلك ا�فاسد مراتب: منها ما يُدخل الفساد � الûوريات، ومنها ما يُدخل 

  ها ما يُدخل الفساد � احسينيات.الفساد � اmاجيات، ومن

 :كيفية التعرف على املصاحل واملفاسد

ا�عيار األساس � اعرف � ا�صالح هو حكم الwع، فما أوجبه الwع أو 
 اgظر العق� واجربة � أصله ندب إ]ه أو أباحه فهو مصلحة

ّ
. وُيلَحق بذلك ما دل

نسان و³ربته اmسية تدالنه � الكث¤ فعقل اإل صلحة؛اmسية � دخوó ضمن ا�
الwع اكتملت ½ى اإلنسان آلة اعرف � تكامل العقل و¯ذا ومن ا�صالح، 

ب به ا�صالح وا�فاسد. هذا � مصالح ا½نيا، أما مصالح ا½ار اآلخرة، وì ما يتقر° 
  )á(العبد إ  اهللا تعا  فال تُعَرف إال بما جاء من نصوص fعية.

 اgظر العق� واجربة اmسية � وما 
ّ

حرمه الwع فهو مفسدة، وُيلَحق به ما دل
دخوó ضمن ا�فاسد بناء � ما فُِهَم من نصوص الwيعة وما استُنِْبط منها من قواعد. 
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٢٥٥  

يقول عز ا½ين بن عبد السالم: "ف� مأمور به ففيه مصلحة � ا½ارين أو � 
  )á(دة فيهما أو � إحداهما".إحداهما، وE من© عنه ففيه مفس

  :أدلة القصد إىل املوازنة بني املصاحل واملفاسد

يدل داللة ال شك فيها � أن  ملسو هيلع هللا ىلصاستقراء نصوص القرآن الكريم وسنّة الرسول 
بعض  ما يأîالشارع قاصد � منهج التwيع إ  ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد. وفي

  :تلك اgصوص

َ أوالً  ٌ ِفيِه َكِبٌ¤ وََصد[ َقْن : قوó تعا : (ي
ََراِم قِتَاٍل ِفيِه قُْل قِتَال

ْ
mْهِر ا لُونََك َعِن الش°

َ
ْسأ

فِ 
ْ
ِ َوال ¹َُ ِعنَْد اب°

كْ
َ
ْهِلِه ِمنُْه أ

َ
ََراِم َو¯ِْخَراُج أ

ْ
mَمْسِجِد ا

ْ
ِ َوُ�ْفٌر بِِه َوال ¹َُ ِمَن َسِبيِل اب°

كْ
َ
تْنَُة أ

َقتِْل)
ْ
أقّر القرآن الكريم بأن القتال � الشهر اmرام مفسدة  . فقد)�åá(اÇقرة:  ال

عظيمة، ولكن مفسدة فتنة ا�سلمk � دينهم وانتهاك حرمة ا�سجد اmرام و¯خراج 
   أهله منه مفسدٌة أعظُم ت�¹ُر ³ويز القتال � الشهر اmرام � الرغم من كونه مفسدة.

ًثانيا ` َ
ْ
Ëلُونََك َعِن ا

َ
َميâِِْ قُْل ِفيِهَما إِْعٌم َكِبٌ¤ َوَمنَافُِع لِلن°اِس : قوó تعا : (يَْسأ

ْ
ْمِر َوال

¹َُ ِمْن َغْفِعِهَما) (اÇقرة: 
كْ

َ
. فقد نص القرآن الكريم � أن � اËمر )�åáَو¯ِْعُمُهَما أ

وا�يâ منافع للناس، ولكن مفاسدهما أك¹ بكث¤ من نفعهما، فثلك حرمهما 
  الwع.

 
ً
َهْدَي َمْعُكوفًا : قوó تثا*ا

ْ
ََراِم َوال

ْ
mَمْسِجِد ا

ْ
وُ�ْم َعِن ال يَن َكَفُروا وََصد� ِ

°
عا : (ُهُم ا�

ْن َيَطئُوُهْم َفتُِصيبَُكمْ 
َ
 ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم َيْعلَُموُهْم أ

ٌ
 رَِجال

َ
ُه َولَْوال

°
ْن َفبْلَُغ Áَِل

َ
 أ

ٍم 
ْ
ٌة بَِغْ¤ِ ِعل يَن َكَفُروا ِمنُْهْم َمَعر° ِ

°
ْننَا ا� َعذ°

َ
ُ ِ� رnََِْتِه َمْن يََشاُء لَْو تََزي°لُوا ل ِ]ُْدِخَل اب°

ِ]ًما) (الفتح: 
َ
. نزلت هذه اآليات بعد صلح اmديبية حk منع )åùِمنُْهْم َعَذابًا أ

�ون الرسول wوأصحابه من دخول مكة ألداء العمرة، وانت« األمر بتوقيع  ملسو هيلع هللا ىلصا�
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 ٢٥٦  

اmديبية ا�ي ¾ن من بنوده أن يرجع ا�سلمون إ  ا�دينة � Éمهم ذلك، � ُصلِح 
دخول أن يُسمح �م بأداة العمرة � العام اا� بwوط. ووجه ا½اللة � هذه اآلية أن 

يؤدي إ  قتل مؤمنk ¾نوا æفون إيمانهم ولم يكونوا قد أهلها  مكة عنوة وقتاُل 
، أما عدم دخول ا�سلمk مk، و¼ ذلك مفسدة عظيمةة ا�سلمعروفk ½ى �اع

، ولكن والطواف بالكعبة حرمانهم من العمرةمثل  مكة ففيه �ء من ا�فاسد �م
تلك ا�فسدة ¾نت إ  بدل، حيث سيعودون � السنة اا]ة ألداء العمرة، فضال عما 

 وصدّ  ،لتعوة � ذلك الصلح من مصالح عظيمة للمسلمk، حيث ¾نت فرصة للتفرغ
ف � دين ولوÙنت نتيجتها دخول األ .ا��بصk با�سلمk من غ¤ قريش وحلفائها

وقد قّدم الwع مصلحة حفظ دماء  اإلسالم، حò سماها القرآن الكريم فتحا مبينا.
ا�ؤمنk ا�تخف�k � قريش � مفسدة منع ا�سلمk من أداء العمرة والطواف 

  بالكعبة.

 
ً
وذلك أن قريشا ، عن إÉدة بناء الكعبة � قواعد إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصمساك اFg إ: رابعا

�ا أÉدت بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل، ¾نت تتحرى أن ال تنفق � بنائها من 
 
ً
  ا�ال إال ما ¾ن حالال

ً
، فلم يكفهم ما ¾ن معهم من ا�ال اmالل الطيب إلÉدة طيبا

مكة سالم، ف��وا جزءا منها خارج اÇناء. وبعد فتح بنائها � قواعد إبراهيم عليه ال
 Fgأن -دث بسبب ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصرغب ا àقواعد إبراهيم، ولكنه خ �� إÉدة بنائها 

يه من عهد باإلسالم، ف�ك إÉدة بنائها � ما ف فتنة بk اgاس ا�ين هم حديثو
دة بنائها � ذلك من مفسدة أعظم من مصلحة إÉ مصلحة دفعا �ا قد ينتج عن

  قواعد إبراهيم.

ُت عن Éئشة ر� اهللا عنها قالت: 
ْ
ل
َ
ِمنَ  ا¦َْدرِ  َقنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اFِ°g°  َسأ

َ
: قَاَل  ُهَو؟ اÇَيِْت  أ

ُت  "َغَعمْ "
ْ
َْت  قَْوَمِك  إِن° ": َقاَل  اÇَيِْت؟ ِ�  يُْدِخلُوهُ  لَمْ  لَُهمْ  َفَما: قُل ُت  "اg°َفَقةُ  بِِهمُ  قَ:°

ْ
 َفَما: قُل

نُ 
ْ
  َشاُءوا، َمنْ  َوَيْمنَُعوا َشاُءوا َمنْ  ِ]ُْدِخلُوا قَْوُمِك، َذلَِك  َفَعَل ": قَاَل  ُمْرتَِفًعا؟ بَابِهِ  َشأ

َ
 َولَْوال

ن° 
َ
َاِهِلي°ِة، َقْهُدُهمْ  َحِديٌث  قَْوَمِك  أ

ْ
َخاُف  بِا¦

َ
نْ  فَأ

َ
نْ  قُلُوُبُهْم، ُينِْكرَ  أ

َ
ْدِخَل  أ

ُ
 ِ�  ا¦َْدرَ  أ



 

  

٢٥٧  

نْ  اÇَيِْت،
َ
  َوأ

ْ
ل
ُ
رِْض. بَابَهُ  ِصَق أ

َ
   )á("بِاأل

 Fgئشة ر� اهللا عنها أن اÉ ئَِشُة، يَا": �ا قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنÉَ  
َ
ن°  لَْوال

َ
 َحِديُث  قَْوَمِك  أ

َمْرُت  ِ�َاِهِلي°ةٍ  َقْهدٍ 
َ َ
َيِْت، أل

ْ
Çُت  َفُهِدَم، بِا

ْ
ْدَخل

َ
ْخِرجَ  َما ِفيهِ  فَأ

ُ
َْزْقتُهُ  ِمنُْه، أ

ل
َ
رِْض، َوأ

َ
 بِاأل

ُت 
ْ
ُ  وََجَعل

َ
ó ، ِkَْا، بَابًا بَابúِقي ْfَ ا، َوَبابًاúَساَس  بِهِ  َفبَلَْغُت  َغْربِي

َ
   )å(."إِبَْراِهيمَ  أ

 
ً
من ا�علوم أن ا�نافقk � زمن اFg . عن قتل ا�نافقk ملسو هيلع هللا ىلصإمساك اFg : خامسا

 ملسو هيلع هللا ىلصأحدثوا فتنا كث¤ة، وتسببوا � مفاسد عظيمة للمجتمع ا�سلم، ولكن اFg  ملسو هيلع هللا ىلص
عن ا½خول � اس اg قتلهم خشية ما ينتج عن ذلك من مفسدة صد� أمسك عن 

 ن ظاهرأل ؛يقتل بعضا من أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم عندما تنتw ا½Éيات بأن الرسول 
اإلسالم. جاء � صحيح بسبب إظهارهم  ملسو هيلع هللا ىلصنهم من أصحاب اFg ا�نافقk كو

من الغزوات،  اÇخاري أنه عندما تنازع بعض ا�هاجرين وبعض األنصار � غزوة
َما وقال رأس ا�نافقk عبد اهللا بن أ(ّ 

َ
ِ  بن سلول: أ Cَِْ  َواب°

  رََجْعنَا ل
َ

 َمِدينَةِ ـال إِ 
ُْخرَِجن° 

َ
َعز�  ]

َ
، ِمنَْها األ

°
َذل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  ُقَمرُ  َفَقامَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اFِ°g°  َفبَلَغَ  األ éِْْب  َدْعÕِ : اب°

َ
 أ

  َدْعُه،": ملسو هيلع هللا ىلص ا�Fِ°g  َفَقاَل  افِِق،ا�نَ  َهَذا ُقنَُق 
َ
ُث  ال ن°  اg°اُس  َفتََحد°

َ
ًدا أ ْصَحابَهُ  َفْقُتُل  Áَُم°

َ
 )ç(."أ

 Fgمدا يقتل أصحابه، وما �دثه ذلك من صد% عن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد عّد اÁ مفسدة إشاعة أن
  اإلسالم، أك¹ من ا�فاسد ال¥ �دثها ا�نافقون � ا�جتمع ا�سلم.

 
ً
ال�خيص � فعل بعض ا�حرمات أو ترك بعض ؛ فجود الرخصة الwعيةو: سادسا

 �ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد. فاحريم ¾ن إ  الشارع قصد الواجبات هو د]ل 
ك باحريم يؤدي إ  مفسدة أعظم، �فسدة، و¯ذا ¾ن اجتناب تلك ا�فسدة بامس� 

األعظم. و�ذلك اإلÆاب ¾ن  fُعت الرخصة � ارتكاب ا�حرم دفعا للûر
ف 

°
�صلحة فإذا أدى االل±ام بالواجب إ  مفسدة أعظم من تلك ا�صلحة جاز للم�
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 ٢٥٨  

  ترك الواجب بسبب تلك ا�فسدة.

ومن تطبيقات ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد ما فعله خا½ بن الو]د � Óية مؤتة. 
االستمرار � ين Þهما فيه مفسدة: فلقد ¾ن خا½ بن الو]د ر� اهللا عنه أمام خيار

وما ي��ه ذلك من أثر معنوي  ،ا�سلمkعدد كب¤ من القتال فيه مفسدة ì هالك 
 � Fسلgه � ا�قابل من شعورفوس بسبب ا�زيمة الساحقةا�باg: عند  ، وما ي�

نهزم من الزحف والظهور بمظهر ا� اواالنسحاب أيضا فيه مفسدة لكونه فرار .الروم
:gتلك ا�فاسد وقّدر خا½ بن الو]د وازن  وقد .أمام الكفار وشعور الروم با kأن ب

ه � ا�فسدة � االستمرار � القتال أك¹ من ا�فسدة � االنسحاب فانسحب، وأقر° 
 Fgملسو هيلع هللا ىلصذلك ا . Fgن, زيدا وجعفرا وابن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك ر� اهللا عنه أن ا

َخذَ " ن يأتيهم خ¹هم، فقال:رواحة للناس قبل أ
َ
ايَةَ  أ ِصيَب، َزيْدٌ  الر°

ُ
َخذَ  ُعم°  فَأ

َ
 َجْعَفرٌ  أ

ِصيَب،
ُ
َخذَ  ُعم°  فَأ

َ
ِصيَب  َرَواَحةَ  اْننُ  أ

ُ
َخذَ  َحò° ": تَْذِرفَانِ  َوَقيْنَاهُ  "فَأ

َ
ايَةَ  أ  ِمنْ  َسيٌْف  الر°

، ُسيُوِف  ِ ُ  َفتَحَ  َحò°  اب°    )á(."َعلَيِْهمْ  اب°

ل ما سبق يتبk أن من مقاصد الشارع � منهج التwيع ا�وازنة بk من خال
ا�صالح وا�فاسد، وأنه � ا�جتهد أن يسلك � اÇحث عن أحZم ا�ستجدات من 
 ýذلك ينب�اmوادث أو � تطبيق األحZم الwعية � الوقائع مراÉة هذا ا�نهج. و

يرا´ هذه ا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد. وال � ا�سلم � عمله باألحZم الwعية أن 
Áال لالختالف بسبب االختالف � تقدير ا�صالح أحيانا شك أن ا�وازنة قد تكون 

م ذلك والتسامح فيه.   وا�فاسد، فينبý تفه�

  :دواعي املوازنة

عند ضيق الوقت عن االشتغال �ميع  أو'ا:يلجأ اإلنسان إ  ا�وازنة � حاالت: 
ظائف، فيلجأ اإلنسان إ  ا�وازنة بينها قديم األهم فاألهم، وهذا ا�ي يُطلق الو
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  عليه "فقه األولويات". 

ن الفعل مصلحة ومفسدة، ثانيها: فيكون جانب ا�صلحة داعيا إ   )á(عند تضم�
� حk أن جانب ا�فسدة يقت\ تر�ه، فتكون ا�وازنة بk اإلتيان بالفعل  ،فعله

يكون فعل الàء ا�ي هو مصلحة مؤديا إ  مفسدة تقّل أو تزيد عن وتر�ه. وقد 
  تلك ا�صلحة فيحتاج األمر إ  ا�وازنة. 

ه إال بالوقوع � éر آخر، ه، وال يمكن دفعُ عند وقوع éر ينبý دفعُ  ثا*ها:
ل الûر األخّف بk ا�فاسد وفق قاعدة "فتأî ا�وازنة  "، دفع الûر األعظم بتحم�

"، زال بûر مثله أو أك¹ منهالûر ال يُ بط بها عدة قواعد فقهية فرعية، ì: "وترت
". ل الûر األدa ½فع الûر األ�م° حَ تَ فُ "، "الûرين وأهون الwين ب أخف� كَ رتَ يُ "

"إذا اجتمعت ا�فاسد ا�حضة، فإن أمكن درؤها يقول عّز ا½ين بن عبد السالم: 
  )å("ألفسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل.ميع درأنا ادرأناها، و¯ن تعذر درء ا¦
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 ٢٦٠  

 :مقومات املوازنة

: معرفة اmكم الw´ ا�ي يقع -ته ذلك أحُدهماتقوم ا�وازنة � أمرين: 
الفعل، وأثُر ذلك الفعل � الواقع من حيث قوة اإلصالح أو اإلفساد. يقول ابن تيمية: 

ومراتبها � الكتاب والسّنة، كما يعرف "وا�ؤمن ينبó ý أن يعرف الwور الواقعة 
اË¤ات الواقعة ومراتبها � الكتاب والسّنة، فيفّرق بk أحZم األمور الواقعة الZئنة، 
وال¥ يُراد إيقاعها � الكتاب والسّنة، ]قدم ما هو أكv خ¤ا وأقّل fا � ما هو 

اË¤ين بفوات أدناهما، غ¤ه، ويدفع أعظم الwين باحتمال أدناهما، وÆتلب أعظم 
فإن من لم يعرف الواقع � اËلق والواجب � ا½ين لم يعرف أحZم اهللا � عباده، و¯ذا 

  )á(لم يعرف ذلك ¾ن قوó وعمله �هل."

ق من وجود ا�صلحة أو ا�فسدة الwعية، فال يبÕ  :ا*ا( اإلنسان حكمه احق�
ا�صلحة fعية، و¯نما  يه نفٌع مصلحةٌ � مصالح أو مفاسد موهومة. وليس À ما ف

ف وفق أصول الwيعة ومبادئها، وليس À ضار  هُ ما ¾ن نفعُ 
°
�قق إصالحا للم�

 مل خل ُّ�ما �قق فسادا fعيا. وقد قال اهللا تعا : ا�فسدة مفسدة، و¯نما 
 يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل

  .]�åáاÇقرة: [ َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي

  صالح وا�فاسدمعاي» ا�وازنة بR ا�ا*ا(: ا�طلب 

من أفضل ما اطلعت عليه �ا كتبه ا�عا·ون � معاي¤ ال�جيح بk ا�صالح 
منهج فقه ا�وازنات � ال�يعة ½كتور عبد ا�جيد السوسوة بعنوان: وا�فاسد ما كتبه ا

جيد السوسوة معاي¤ ، وهو أكvها دقة وتنظيما. وقد وضع ا½كتور عبد ا�اإلسالمية
لل�جيح بk ا�صالح وال�جيح بk ا�فاسد، وال�جيح بk ا�صالح وا�فاسد، وجعلها 
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٢٦١  

سبعة معاي¤، ì: األول: ترجيح األ� حكما؛ فيقدم الواجب � ا�ندوب وا�باح، 
ويقدم ا�حرم � ا�كروه وا�باح. ا®ا: ترجيح األ� رتبة، فيقدم الûوري ثم 

m؛ فيقدم ما يتعلق با½ين، ثم ما يتعلق اÉنو �ا5 ثم احسيÕ. ا®الث: ترجيح األ
باgفس، ثم ما يتعلق بالنسل، ثم ما يتعلق بالعقل، ثم ما يتعلق با�ال. الرابع: ترجيح 
األعم � األخص؛ فتقدم ا�صلحة العامة � اËاصة. اËامس: ترجيح األ� قدرا. 

مستوعبة، معاي¤ قا. وì طول زمنا. السابع: ترجيح األأكد -ق� السادس: ترجيح األ
أوردها -ت تلك ا�عاي¤ تفتقر إ  ا½قة، وì األمثلة ال¥ افاصيل وبعض لكن و

تعديالت واستدرا¾ت و¯ضافات � مع لكن تلك ا�عاي¤ أساسا نظر. وسأعتمد  Áل� 
  .افاصيل واألمثلة

  :املصلحتني حكما املعيار األول: ترجيح أعلى

´wكم الmما حّرمه ف .ا�عيار األول ا�ي تقاس به ا�صالح وا�فاسد هو معيار ا
: ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ما جاء بهقال اهللا تعا  ع. صلحةا�فسدة، وما أوجبه هو ا�الwع هو 

ي�بَ ( ُمنَْكِر َوُ�ِل� لَُهُم الط°
ْ
َمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن ال

ْ
ُمُرُهْم بِال

ْ
َبَائَِث يَأ

ْ
Ëُم َعلَيِْهُم ا ) اِت َوُ�َر�

هذا ال�جيح قائم � أساس أن رتبة اmكم الw´ قائمة � . و)�áù(األعراف: 
قدر ما يتضمنه ذلك اmكم من جلب مصلحة أو درء مفسدة، فقد تدرجت األحZم 
الwعية من وجوب إ  ندب Ãسب ما تتضمنه تلك األحZم من مصالح، و�ذا فإن 
الواجب أ� رتبة من ا�ندوب �ا يتضمنه الواجب من مصلحة أك¹ من ا�صلحة ال¥ 

�  حُ ج° رَ الواجب � ا�ندوب وا�باح، وا�ندوب يُ  حُ ج° رَ يُ و�لك يتضمنها ا�ندوب. 
  )á(ا�حرم � ا�كروه. حُ ج° رَ ا�باح. و¼ ا�قابل يُ 
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 ٢٦٢  

  :حقوق العبداليت هي من حقوق اهللا والفروض اليت هي من املوازنة بني 

شاع بk ا�ين يتحدثون عن ا�وازنة بk حقوق اهللا وحقوق العباد القول بتقديم 
ويعللون ذلك فرض العk ا�تعلق Ãقوق العباد � فرض العk ا�تعلق Ãقوق اهللا، 

 هذا Þمة. وة � ا�شاح° ة � ا�ساÁة، وحقوق العباد مبني° حقوق اهللا مبني° بكون 
  فيه نظٌر يتضح من خالل اعليق � ما يذكرونه من أمثلة. 

اجتمع عقوبة يمثلون قديم حقوق العباد � حقوق اهللا بأمثلة، منها قو�م: إذ 
م الشخص ألو]اء ا½م 

°
الردة وعقوبة القصاص � القتل � شخص واحد، فيُسل

�وهذا � الواقع   حق اهللا.للقصاص بدال من قتله ردة، فيكون هنا تقديم حق العباد 
ليس فيه تعارض وال تقديم؛ ألن القصد من معاقبة ا�رتد هو درء فتنته وما يسببه من 
فساد � ا�جتمع، فإذا ُقِتل لسبب آخر أو مات حتف أنفه زالت فتنَتُه و-ّقق ا�قصد 

تله من عقوبة الردة، وليس هللا عّز وجّل قصٌد خاص إ  قتل ا�رتد حò يُقال إن ق
  لسبب آخر يفو�ت حّق اهللا عز وجّل. 

م، فال Æوز منها قو�م: و إذا ¾ن اmج واجبا وأداء ا½ين واجبا، فإن أداء ا½ين ُمقد°
ه، إال إذا استأذن من صاحب ا½ين أو ¾ن ي دينَ حò يؤدّ  م � اmجّ دِ للمسلم أن ُفقْ 

ليس فيه موازنة ا�ثال هذا ع أن الواقا½ين مؤجال، وهو واثق من قدرته � الوفاء به. و
 � قبل انقضاء موسم اmج وليس للمدين قدرة 

ú
بk واجبk؛ ألنه إذا ¾ن ا½ين حاال

توفر االستطاعة، فال تب+ عدم ل اmج سوى بمال ا½ين فإنه ال Æب عليه اmج أصال
ال إ  بعد هناك موازنة بk واجب اmج وواجب الوفاء با½ين. أما إذا ¾ن ا½ين مؤج

ه من دفع ا½ين � وقته فال تعارض أيضا بk اmقk، نُ وقت اmج، وللمدين دخل يمك� 
.óبل يمكن ا¦مع بينهما، فيحج ا�دين، ويق\ ا½ين عند حلو  

  ويمكن تفصيل العالقة بR حقوق اهللا وحقوق العبد حسب اآل5:

á-  وريات ا½ين فإنهاé حقوق العباد. إذا ¾نت حقوق اهللا تعا  من �مة  ُمقد°



 

  

٢٦٣  

م ¾لwك باهللا تعا  أو  ،مثال من حقوق الوا½ين بر�هما وطاعتهما، فإذا أمرا الو½ بُمحر°
م طاعة اهللا � طاعة  الظلم أو ترك الصالة أو غ¤ها من éورات ا½ين، فإنه تُقد°

يِْه nََ قال تعا :  الوا½ين. يْنَا اِإلنَْساَن بَِواِ½َ ُ ِ� (َووَص° ُóَوْهٍن َوفَِصا َ�ُه َوْهنًا َ م�
ُ
لَتُْه أ

َمِصُ¤ (
ْ
° ال َ�يَْك إِ ِن اْشُكْر ِ� َولَِواِ½َ

َ
يَْس Éَáüَمkِْ أ

َ
َك ِ( َما ل ِwُْْن ت

َ
) َو¯ِْن َجاَهَداَك َ� أ

ْغيَا َمْعُروفًا َوات°ِبعْ  ٌم فَال تُِطْعُهَما وََصاِحبُْهَما ِ� ا½�
ْ
° لََك بِِه ِعل َ�° ُعم° إِ َ�نَاَب إِ

َ
 َسِبيَل َمْن أ

نَب�ئُُكْم بَِما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ 
ُ
   ).áù(لقمان:  )َمرِْجُعُكْم فَأ

ّ̂  وحق�  ْمُع ": ملسو هيلع هللا ىلصاألمر الطاعة، فإذا أمر بمعصية وجب عدم طاعته، لقوó  و الس°
اَعُة  ِمرَ ا�َما لَْم يُْؤَمْر بِ َحق[ َوالط°

ُ
 َطاَعةَ ْعِصيٍَة، فَإِْن أ

َ
 َسْمَع َوال

َ
  )á(." بَِمْعِصيٍَة فَال

الكسب من حرام،  الد َحق[ من حقوقهم، فإذا استدعت اإلÉلةو¯Éلة الزوجة واألو
  وجب اجتناب اmرام.

من آخر ماال ثم عجز عن دفعه إال بأخذ ا�ال من اmرام لسداد  و¯ذا اق�ض إنسانٌ 
ام لسداد ا½ين، بل � ا½ائن أن يُمهل ا�دين ا½ين فإنه ال ينبó ý اإلقدام � اmر

ُكْم إِْن (إ  ميâة. قال تعا : 
َ
قُوا َخْ¤ٌ ل ْن تََصد°

َ
ٍة َوأ َâََْمي 

َ
ٍة َفنَِظَرٌة إِ  َâَْو¯ِْن َ¾َن ُذو ُع

  .)�÷å(اÇقرة:  )ُكنْتُْم َيْعلَُمونَ 

å- ورات ا½ين، كأن تكونé وافل،  إذا ¾نت حقوق اهللا تعا  ليست منgمن ا
  .، مثل تقديم حقوق الوا½ين � اgوافلفإنه يمكن تقديم حقوق العباد عليها

  :الواجب احلال والواجب املؤجلبني املوازنة 

ا�ي  هُ ع وقتُ م الواجب ا�حدد الوقت ا�ي حّل وقته بالفعل � الواجب ا�وس° قد° يُ 
 فعل ضاع ويمكن أداؤه فيما بعد؛ ألن ا�ي حّل وقته إذا لم يُ 

َ
ه � صاحبُ  مَ ـثِ أ

.kفعل الواجب kمع بÆ قص¤ فيه، أما ا�ؤجل فيمكن فعله � وقت آخر، وبذلك  ا
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 ٢٦٤  

  :املوازنة حبسب وجود البدل وعدمه

م ما ال بَ  � ما ó بَ  َل دَ يُقد° ó َريق أو  ل. مثل تقديم إنقاذدmالغريق أو إطفاء ا
 سان بإنقاذفإذا انشغل اإلن )á(ها.خرج وقتُ ا½فاع عن اgفس � أداء الصلوات و¯ن 

حياة إنسان من ا�وت بغرق أو حريق أو غ¤ها من الكوارث، أو انشغل با½فاع عن 
الصالة، فإنه ال يتوقف عن قتال ا�عتدي أو عن  وقَت  اgفس واستغرق ذلك االنشغاُل 

فرغ من ذلك قبل  ض للموت ألداء الصالة � وقتها، بل يستمر � ذلك، فإنإنقاد ا�عر° 
الصالة قضاها بعد ذلك.  خروج وقت الصالة فذاك ا�بت:، و¯ن استغرق ذلك وقَت 

إذا لم يوجد � الوقت من �ّل Áله � إÚاز تلك ا�همة ]ؤدي الصالة ثم  -طبعا-وهذا 
� يوم من أيام غزوة وأصحابه . وقد حدث هذا للنF ص@ عليه وسلم كما�ايعود إل

، رج مسلم َقنْ األحزاب. أخ % ا: قَاَل  َ=ِ ْحَزاِب، يَْومُ  َ¾نَ  لَم°
َ
 ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل  األ

َ َ
 َمأل

ةِ  َعِن  وََشَغلُونَا َحبَُسونَا َكَما نَاًرا َوُبيُوَيُهمْ  ُقبُورَُهمْ  اهللاُ 
َ

ال وُْسَطى الص°
ْ

بَِت  َحò°  الَ 

ْمُس.   )å("الش°

  :املوازنة بني فروض الكفاية

م فرض الكفاية ا�ي لم يشتغل به أحد � ا�ي قد° رة فروض الكفاية فيُ أما � دائ
؛ ألن -قيق جزء من فرض الكفاية أفضل من تر�ه À اmاجة ولو لم يسدّ  قام به بعٌض 

ه
ّ
. وفرض الكفاية ا�ي قام به عدد غ¤ ¾ف يكون االشتغال به أوí من فرض §

  آخر قام به عدد ¾ف أو زائد عن اmاجة.
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٢٦٥  

  :فرض العني وفرض الكفايةملوازنة بني ا

القيام بفرض � القيام بفرض الكفاية يُفّضل فيه ق طلَ قع لإلمام ا¦ويÞ Õم مُ و
kفرض الكفاية  من حيث إن فاعل ،الع َ ُ سُ ي فائدة ، وهاسقط اmرج عند� َمَسد° األمة، وي

وذهب اإلمام  )á(. وقد ن: اإلمام اgووي هذا الرأي. صاحبه� ةفرض العk قا·
فروض فقسم  ،الشاطF إ  افصيل � حاالت تعارض فرض العk وفرض الكفاية

العk إ  نوعk: أحدهما: ما هو متعلق باألمور ا½ينية وì العبادات، واgوع ا®ا: 
وفيما يأî  .تهما هو متعلق باألمور ا½نيوية ¾لس� إلÉلة اgفس ومن ³ب عليه نفق

  )å(.ذكره الشاطFخالصة ما 

ول: اjعارض بR الفروض العينية ا�تعلقة باألمور اtينية وبـR فـروض ا\وع األ

  :الكفاية

إذا ¾ن اعارض بk فرض العk ا�تعلق باألمور ا½ينية وبk فرض الكفاية 
 Îُ يث يكون االشتغال بفرض الكفايةÃ ،ا�تعلق بمصالح األمة 

ú
بذلك الواجب  ِال

¾ Õتُ ا½ي kالالزم اجتنابها عينا، فإن فروض الع ìواgم قد° لعبادات الالزمة عينا وا
ا½خوُل � تلك الفروض الكفائية إذا ¾ن  ا�سلمَ  � فروض الكفاية، وال يََسعُ 

 Îُِ ها االنشغال ب
ú
سبب اإلخالل هو م يكن الفروض العينية، ولذلك اgوع من ب ال

مة � ا�صالح ا½نيوية � اإلطالق. اقص¤ منه؛ ألن ا�صالح ا½ين   ية ُمَقد°

 لم يكن االنشعال بالفروض الكفائية Îُِ أما إذا 
ú
بتلك الفرائض العينية، لكنه  ال

، فتجن�ب مثل ذلك اgقص و-قيق الكمال 
ً
أورثها نقًصا ما، Ãيث يُعد� خالفُه كماال

ف اإلعراض عن  ُض ا�ندوباُت الواجبات، فالمن ا�ندوبات، وال تُعارِ 
°
ينبý للم�

القيام با�صلحة العامة ³ن�با �لك اgقص وطلبًا للكمال � العبادات. ومثال ذلك 
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 ٢٦٦  

ق بذلك الشغل. وقد نُِقل عن عمر بن 
ّ
اËطرات ال¥ ترد � قلبه � الصالة مّما يتعل

  ³ه� ا¦يش وهو � الصالة. افك¤ � اËطاب ر� اهللا عنه {و هذا من 

عٌ أما و  حُص  إن لم æّل بها وال أورثها نقصا بعُد، ولكن ذلك ُمتوق°
ُ

óفهل يُعد� و ،
ذلك من قبيل ا�فسدة الواقعة � ا½ين أْم ال؟ كمن يرفض تو^ القضاء مع كفاءته 

مؤديúا إ   كُ �لك Îافة الوقوع � الظلم، فثلك حاان: إحداهما: أن يكون ذلك ال�° 
ه غ¤ Îُل% بتلك ا�صحلة وا®انية: أن يكون تر�ُ  ،صلحة العامةاإلخالل بهذه ا�
م ا�صلحة قد° ال�ك مؤديا إ  اإلخالل بتلك ا�صلحة العامة، فتُ  العامة. فإذا ¾ن

العامة؛ ألنه ال سبيل عطيل مصالح اËلق أÇتة، فإن إقامة ا½ين وا½نيا ال -صل إال 
ا�عاW فهو راجٌع إ  اتباع هوى اgفس خاصة، بذلك. أما احتمال تعر�ضه للف[ و

ه؛ كما أنه إذا وجبت عليه الصالة أو ا¦هاد عينًا أو الزÙة فال تُ مَ يمكن مقاوَ  وهو أمرٌ 
يرفُع وجوبَها عليه خوُف الرياء والعجب وما أشبه ذلك. فليس ó أن ي�ك ذلك، بل 

  �هاد نفسه � ا¦ميع. رُ يُؤمَ 

وجد غ¤ه يام بتلك ا�صلحة العامة ال يؤدي إ  اإلخالل، كأن يترُ�ه القإذا ¾ن  أما
جانب  حُ رج° جانب السالمة من العارض، وقد يُ  حُ رج° �ن يقوم بها، فهو موضُع نظر: قد يُ 

م عليه تِ حَ نْ ه سواء فال فَ ه وعدمُ بk من يكون وجودُ  ُق ا�صلحة العامة، وقد يُفر° 
 - أيضا اءٌ نَ و¯ن ¾ن لغ¤ه لَ -حة وَلنَاء ليس لغ¤ه ، وبk من ó قوة � إقامة ا�صلطلٌب 

بk ا�صلحة وا�فسدة، فما رَُجَح  ةوازنم أو ي�ّجح الطلب. والضابط � ذلك ا�تِ حَ نْ فيَ 
ب، و¯ن استويا ¾ن Áّل إشZل وخالف.

�
  منها ُغل

  :وفرض الكفاية تعلق باألمور اtنيويةاjعارض بR فرض العR ا�ا\وع ا*ا(: 

 لفرض الكفاية ا�ي هو من ا�صلحة العامة Îُِ الشخص  إذا ¾ن تو^
ú
بواجبه  ال

Ã ،óنفسه وعيا �ث ال يمكنه ا¦مع بينهما من غ¤ يالعيÕ � الكسب للنفقة 
  ،مشّقة

°
ف أن يقوموا بمصاmه � وجه ال æُ هُ قت مصاmُ فع@ من تعل

°
 ل� م بذلك ا��



 

  

٢٦٧  

 مفسدة تساوي تلك ا�صلحة أو تزيد عليها. ويكون بأصل مصاmهم وال يوقعهم �
وبهذا �صل القيام با�صالح من من األوقاف.  ٍف قْ ذلك �عل نفقته � بيت ا�ال أو وَ 

ا¦انبk (القيام با�صالح العامة، والقيام بمصالح من تفّرغ للقيام بتلك ا�صالح)، وال 
.kواحد من أهل الطرف �   يكون فيه éر 

 
�
 هذا §

َ
éٌر ومفسدٌة دنيوية  هُ قَ حِ ـه فيما إذا ¾نت ا�صلحة العامة إذا قام بها ل

يصّح أن يقوم بها غُ¤ه، فإن ¾نت ا�فسدة الالحقة ó دنيوية ال يمكن أن يقوم بها 
ألن قاعدة "منع ا�يف بما ال يُطاق" شاهدة  ؛غ¤ه، ف© مسألة Æرى فيها خالف

ف بمثل هذا، و
°
قاعدة "تقديم ا�صلحة العامة � اËاصة" شاهدة بأنه ال يُكل

ف من جهتk، وال تناقض فيه. و¯ن فُرَِض � هذا  ،با�يف به
°
فيتواردان � هذا ا��

ف mظوظه ا�اتية فقد ي�ّجح جانب ا�صلحة العامة، ويشهد �لك 
°
اgوع إسقاط ا��

  .قاعدة اإليثار

  :تبةتني ُراملعيار الثاين: ترجيح أعلى املصلح

م الûوريات � اmاجيات واحسينيات، وتقدم اmاجيات � احسينيات. قد° تُ 
� À مرتبة � ا�كم�الت. ويندرج هذا ا�عيار ضمن قاعدة:  م األصُل قد° ويُ 

  ."ارتكاب أخف الûرين"

 ويُ 
ْ
 ق بمعيار ال�جيح برتبة ا�صلحة ترجيح ال� � ا¦زء إذا ¾ن اmرص �حَ ل

� عضو من  ومثال ذلك إذا أصاب اإلنسان داءٌ  .فعل ذلك ا¦زء يؤدي إ  تفويت ال�
ع العضو حفاظا طِ أعضائه يâي إ  بقية جسمه، وÙن عالجه بقطع ذلك العضو، قُ 

ظة � فالته إذا ¾ن اmرص � ا�حا� ال�. و�ذلك ترجيح األصل � مكم� 
مثال ذلك ترجيح أداء الصالة � وقتها دون استقبال ل يؤدي إ  فوات األصل. وا�كم� 

  القبلة أو دون إتمام بعض أرÙنها وfوطها � تر�ها حæ òرج وقتها.

  



 ٢٦٨  

  :ا: ترجيح أعلى املصلحتني نوًعاملعيار الثالث

م قد° يُ عند تساوي ا�صالح من حيث الرتبة (الûوريات، اmاجيات، احسينيات) 
 Éنو �وال�تيب الشائع بk هذه ا�ال. والنسل، والعقل، واgفس وا½ين  بkاأل

اËمسة هو ا�ي وضعه الغزا� � قوó: "ومقصود الwع من اËلق 3سة، وهو: أن 
�فظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما�م، ف� ما يتضمن حفظ هذه 

دة ودفعها األصول اËمسة فهو مصلحة، وE ما يفو�ت هذه األصول فهو مفس
و� الرغم من أن الغزا� لم ينّص ·احة � ال±ام هذا ال�تيب، إال أن  )á(مصلحة."

  الظاهر أنه يرى ترتيبها بهذه الصورة. 

وبعد الغزا� Úد من األصو]k ا�ين -دثوا عن ال�تيب بk هذه اËمسة من 
 � �الكمال بن ا�مام � ، منهم ا�ستصÜسار � هذا ال�تيب ا�ي ذكره الغزا

، حيث رتبها ¾آلî: ا½ين، اgفس، العقل، النسل، ا�ال. وأكد شارحه ذلك احرير
ال�تيب بقوó: "وتس� هذه بال�يات اËمس، وE منها دون ما قبله. وح: ا�قاصد 

  )å(� هذه ثابت باgظر إ  الواقع وÉدات ا�لل والwائع باالستقراء."

ي � ترتيبها، حيث قدم النسب � العقل، ورتبها بالصورة وقد خالف اآلمد
وعلل تقديم حفظ النسب  )ç(اآلتية: ا½ين، ثم اgفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم ا�ال.

� حفظ العقل بقوó: "و� هذا أيضا يكون ا�قصود � حفظ النسب أوí من 
  )ü(س."ا�قصود � حفظ العقل وا�ال، لكونه Éئدا إ  حفظ اgف

 �وقد تبع ابن اmاجب � Îت:ه اآلمدي � ترتيبها، حيث قال: "وا½ينية 
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٢٦٩  

وعلل  )á(األربعة، وقيل بالعكس، ثم مصلحة اgفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم ا�ال."
األصفها � fحه �خت: ابن اmاجب تقديم النسل � العقل بما يشبه تعليل 

ح � العقل؛ ألن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء اآلمدي، حيث قال: "ثم النسب يُ  رَج°
  )å(اgفس من حفظ العقل."

� وجه - �و تفعيل مقاصد ال�يعةوقد ذكر ا½كتور �ال ا½ين عطية � كتابه 
، بل إن بعضهم يذكرها  -االستشZل °kتصنيف مع �أن األصو]k لم يتفقوا 

ف واحد، ثم صن°ف ب�تيبات Îتلفة � مواضع Îتلفة من مؤل
°
فاته أو حò � مؤل

األصو]k من حيث ترتيبهم تلك الûوريات إ  �موÉت: إحداها: ترى تأخ¤ 
ها أو بعضها، 

ّ
ا½ين � ال�تيب � اgفس وا�ال والنسب والنسل والعرض والعقل §

ها أو بعضها، وا®ا®
ّ
ة: ترى وا®انية: ترى تأخ¤ العقل عن ا�ال والنسل والعرض §

وتصنيفه لألصو]k إ  هذه ا�جموÉت قائم �  )ç(تأخ¤ النسب والِعْرض � ا�ال.
اف�اض أن �يع أوõك األصو]k قصدوا ال�تيب عند ذكرها و¯ْن لم يُعللوا سبب 
ذلك ال�تيب. والواقع أن الكث¤ من األصو]k لم يقصدوا عند ذكرهم للûوريات 

ا �رد تعدادها؛ و�لك ³د الواحد منهم يذكرها ب�تيبات Îتلفة ترتيبها، و¯نما قصدو
� مواضع Îتلفة من مؤلفاته. وسبب ذلك أن سياق حديثهم عنها ¾ن � معرض 
ذكرها ال � معرض ا�وازنة وال�جيح بينها، فيذكرونها كيفما اتفق. أما ا�ين ذكروها 

mجيح، مثل اآلمدي وابن ا�معرض ا�وازنة وال � �وا  اجب وابن السب0، فقد نص�
  ال�تيب ومثلوا ó وذكروا تعليالت �ا اختاروه من ترتيب.

اع�اضات � ال�تيب ا�ي ذكره الغزا�. ومن ذلك  -قديما وحديثا–وقد وُِجدت 
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 ٢٧٠  

ما ذكره اآلمدي من أن من ا�تقدمk من ذهب إ  تقديم حفظ اgفس � حفظ 
يم حّق اآلد� � حّق اهللا تعا ؛ ألن حقوق العباد قائمة ا½ين، بناء � قاعدة تقد

ه أما اهللا  � ا�شاّحة وحّق اهللا تعا  قائم � ا�ساÁة، وألن العبد يتûّر بفوات حق�
ر. �û   )á(تعا  فُم/°ه عن ا

� ذلك ال�تيب، حيث جعلوا  kاض بعض ا�تقدم�اجب إ  اعmكما أشار ابن ا
وا½ينية � األربعة، وقيل العكس، ثم مصلحة "الرتبة األخ¤ة، حيث يقول: ا½ين � 

تأخ¤ ا½ين � دون أن يسÝ من ذهب إ   )å(."اgفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم ا�ال
  ذلك اأخ¤. هم، كما لم يذكر تعليلاألربعة

 k[تيب ا�عهود عند األصو�ال �كتور �ال ا½ومن ا�عا·ين ا�ين اع�ضوا 
� ا½وائر  - نبk ا½ين وادي� بناء � تفريقه –ا�ي وّزع حفظ ا½ين ا½ين عطية 

متأخرا عن حفظ اgفس وحفظ العقل � �ال الفرد، األربع �قاصد الwيعة؛ فجَعله 
� اعتبار أنه Æب أوال ا�حافظة � اgفس ال¥ تقوم بها األفعال، ثم � العقل 

�يف، ثم � ادينا�ي به ا.)ç(  امسة � ا�قاصد ا�تعلقةËوجعله � ا�رتبة ا
  )ù(وجعله � ا�رتبة الرابعة � ا�قاصد ا�تعلقة باألمة. )ü(باألÓة،

و�ذلك ا½كتور = �عة، حيث ذكر أن ال�تيب ا�ي يراه متوافقا مع احتياجات 
العقل، ثم ا½ين، ثم النسل، ثم الع: يكون � الصورة اآلتية: حفظ اgفس، ثم 

  )�(ا�ال.
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٢٧١  

ويعلل هذا ال�تيب بقوó: "حيث إنه Æب ا�حافظة أوال � اgفس ال¥ تقوم بها 
األفعال، ثم � العقل ا�ي به ا�يف، ثم {افظ � ا½ين ا�ي به العبادة وقوام 

ا½ين، وهو العالم، ثم {افظ بعد ذلك � ما ي�تب � حفظ العقل وا�ات و
ا�حافظة � النسل اgاتج عن اإلنسان، وما يتعلق أو يندرج -ت هذا العنوان ال� 
من ا�حافظة � العرض وحقوق اإلنسان و�رامته، ثم بعد ذلك {افظ � قضية 

وقد مّهد �ذا اعليل بكالم  )á(ا�لك، وì ال¥ بها عمارة ا½نيا عند تداو�ا."
تيب ا�تقدمk بأنه: "قد أدى دوره � وقتهم، واستوعب �يع خطا(، حيث وصف تر

ا�سائل القائمة أو ا�حتملة � أوانهم، إال أنه � الع: اmاé ... أصبح من الûوري 
إÉدة تشغيل هذه ال�يات اËمس، ولكن بطريقة أكv فاعلية مع مقتضيات 

ص؛ ألن القيم الwعية ال وهو Þم ال يثبت عند امحي )å(ومتطلبات هذا الع:."
تتغ¤ بتغ¤ الع:. وهو قول ناتج عن الغفلة عن إدراك سبب ترتيب ا�تقدمk �ا 

  بتلك الصورة.

 �وفضال عن االع�اضات السابقة، يوجد اع�اٌض آخر � ذلك ال�تيب يقوم 
 إِ  رَُجٌل  َجاءَ ": الق ر� اهللا هريرة أ( عناmديث ا�ي رواه مسلم � صحيحه 

َ
  

يَْت  اِهللا، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسولِ 
َ
َرأ

َ
ْخذَ  يُِريدُ  رَُجٌل  َجاءَ  إِنْ  أ

َ
 «: قَاَل  َماِ�؟ أ

َ
 فَال

يَْت : قَاَل  »َمالََك  ُيْعِطهِ 
َ
َرأ

َ
هُ «: قَاَل  قَاتَلÕَِ؟ إِنْ  أ

ْ
يَْت : قَاَل  »قَاتِل

َ
َرأ

َ
نَْت «: قَاَل  َقتَلÕَِ؟ إِنْ  أ

َ
 فَأ

يَْت : قَاَل  ،»َشِهيدٌ 
َ
َرأ

َ
تُُه؟ ِإنْ  أ

ْ
 و¼ الرواية ال¥ عند أ( داود زيادة )ç(.»اg°ارِ  ِ�  ُهوَ «: قَاَل  َقتَل

ها: ْهِلِه، ُدونَ  قُِتَل  َوَمنْ  َشِهيٌد، َفُهوَ  َماóِِ  ُدونَ  قُِتَل  َمنْ " نص�
َ
وْ  أ

َ
وْ  َدِمِه، ُدونَ  أ

َ
 ِديِنهِ  ُدونَ  أ

  )ü(."َشِهيدٌ  َفُهوَ 
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 ٢٧٢  

ا�ع�ضk ا�ين لم Æعلوا ا½ين � الرتبة األوí، بل وعند اgظر � تعليالت 
جعلوه � رتبة متأخرة، يتبk أن ذلك يرجع إ  أمور: أحدها: اgظر إ  جانب الوجود 
واحصيل � تلك ا�قاصد. وا®ا: الظن بأن ا�راد بال�تيب هو تقديم مطلق حفظ 

®الث: استعمال مصطلح ا½ين ا½ين � ما بعده من نفٍس ونسٍل وعقٍل وماٍل. وا
با�عU األخص، وهو إقامة الشعائر اعبدية ال¥ جاء بها اإلسالم. وفيما يأî عرض 
ومناقشة تلك اإلشZالت. مع اإلشارة إ  أن ا�ناقشة ال تتعرض للخالف اmاصل 

. قليلة - إن وُِجدت-حول ترتيب النسل والعقل؛ ألن اËالف فيه ه�k وقيمته العملية 
  و¯نما ت��ز ا�ناقشة � تقديم ا½ين أو تأخ¤ه � ال�تيب.

  :: اعتماد معيار الوجود واjحصيل � ال±تيبأوالً 

بتقديم أو � ا½ين تقديم اgفس من األسباب ال¥ جعلت اÇعض يقولون ب
، حيث يكون � الوجود ُق بْ الس° ظن�هم أن مناط ال�تيب هو  ،اgفس والعقل � ا½ين

ن فال وجود للتدي�  ؛نثم بعد ذلك يوجد اديّ  ،العقل ثانيا ضجُ ونُ  ،الوجود اgفس أوّ 
أو ظنّهم أن مناط ال�تيب هو اقديم � احصيل، حيث دون وجود اgفس والعقل. 

ل العقل، ثم بعد ذلك يتدي°ن، فال يمكن  ل اإلنسان أسباب بقاء اgفس، وُ�ص� ُ�ص�
س أو مع عدم وجود العقل أو عدم نضجه. وهذا اصّور هو ادي�ن مع هالك اgف

ا�ي جعل ا½كتور = �عة وا½كتور �ال ا½ين عطية يفرقان بk ا½ين وادي�ن 
  كما سيأî بيانه. 

الواقع أن ظنهم ا�ي بنوا عليه ذلك اإلشZل غ¤ صحيح؛ ألن األصو]k عندما و
إ  معيار الوجود واحصيل، بل نظروا إ  ال�جيح  رتبوا هذه الûوريات لم ينظروا

أن اإلنسان من ذلك ال�تيب قصدهم م يكن ولبينها حسب األهمية عند اعارض. 
 يبدأ أوّ 

ً
بتحصيل ا½ين وحفظه، ثم -صيل اgفس وحفظها، ثم -صيل النسل  ال

يعها �وحفظه، ثم -صيل العقل وحفظه، ثم -صيل ا�ال وحفظه. فتلك ال�يات 
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بينها  ر ا¦معُ تعذ° يبk بعضها Ãيث  ، فإذا وقع تعارٌض مطلوبة احصيل واmفظ
ا�ي ذكروه، وهو قائم �  ظهرت اmاجة إ  ال�جيح، ويكون ال�جيح وفق ال�تيب

ق � الوجود فإن ترتيب ا½ين سيكون آخر بْ الس° معيار أخذنا بولو أننا . معيار األهمية
ألنه النسل حفظ اgفس والعقل � ا½ين، بل نقدم أيضا فال نقدم فقط �ء؛ 

وجود اmياة éوري لألنه ا�ال نقدم أيضا éوري الستمرار اgفس ال¥ تتدي°ن، و
  . هااستمرارو

 نيثا
ً
  :: الظن بأن ا�قصود من ال±تيب تقديم مطلق اtين ® ما بعده من ا�قاصدا

ة بال�تيب الظن� بأن ا�قصود بتقديم ا½ين إن �ا أسهم � إثارة اإلشZالت ا�تعلق
� ال�تيب هو تقديم مطلق حفظ ا½ين � حفظ ما َنْعَدُه � ال�تيب من نفٍس ونسٍل 
وعقٍل وماٍل، و�ذلك مطلق حفظ اgفس � ما هو بعدها � ال�تيب، وهكذا. و�ا 

� حفظ بعض ¾ن ملعوما � أحZم الwيعة تقديم حفظ اgفس أو أجزاء منها 
 .k[تيب ا�شهور عند األصو�ل الZاألمور ا�تعلقة با½ين، نتج عن ذلك استش  

ولكن األمر ليس كذلك؛ فا�راد بتقديم ا½ين تقديُم حفظ أصل ا½ين، وهو ما 
 kعارض، فإذا ُخ¤� اإلنسان بُفبْ  اإلنسان � دائرة اإليمان، � أصل اgفس عند ا

س، وجب تقديم حفظ اإليمان � حفظ اgفس. وليس ا�راد الكفر وحفظ اgف
تقديم �يع ما يتعلق Ãفظ ا½ين � �يع ما يتعلق Ãفظ اgفس، بل إن حفظ أصل 
م � حفظ فروع ا½ين، وذلك ثابت معروف � الwيعة. و�ذلك األمر �  اgفس ُمقد°

شار اآلمدي إ  هذا وقد أتقديم أصل حفظ النسل وا�ال � بعض فروع ا½ين. 
عندما قال: "أن يكون مقصود إحدى العلتk حفظ أصل ا½ين، ومقصود األخرى ما 

ه حفظ أصل ا½ين يكون أوí نظرا إ  سواه من ا�قاصد الûورية. فما مقصودُ 
".kمقصوده وثمرته من نيل السعادة األبدية � جوار رب العا�)á(  وقال: "وأما
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�ريض فليس تقديما �قصود اgفس � مقصود أصل ا½ين، اخفيف عن ا�سافر وا
م � غ¤ه بإطالق هو  )á(بل � فروعه، وفروع أصٍل غُ¤ أصِل الàء." فا�ي يُقد°

  أصل ا½ين، وليس مطلق فروع ا½ين.

و�ون حفظ أصل ا½ين ُمقدما � أصل اgفس أمر ال شّك فيه � الwيعة، ويدل 
يم لثين ضحوا بأنفسهم � سبيل حفظ أصل دينهم � قصة عليه مدح القرآن الكر

). كما يدل عليه أمُره عّز وجّل ا�ضطهدين � ü -ááأصحاب األخدود (سورة ال¹وج: 
 �ده ا�ين تتوفاهم ا�الئكة منهم  دينهم القادرين � ا�جرة بأن يهاجروا، وتوع�

مَ الكفر بالعذاب: (
ْ
يَن تََوف°اُهُم ال ِ

°
ْغُفِسِهْم قَالُوا ِفيَم ُكنْتُْم قَالُوا ُكن°ا إِن° ا�

َ
ئَِكُة َظالÝِِ أ

َ
ال

َواُهْم 
ْ
َِك َمأ

َ
õو

ُ
ِ َواِسَعًة َفتَُهاِجُروا ِفيَها فَأ رُْض اب°

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
رِْض قَالُوا أ

َ ْ
ُمْستَْضَعِفkَ ِ� األ

ُمْستَْضَعِفkَ ِمنَ 
ْ
 ال

°
 يَْستَِطيُعوَن  َجَهن°ُم وََساَءْت َمِصً¤ا (*) إِال

َ
اِن ال َ ِو½ْ

ْ
الر�َجاِل َوالن�َساِء َوال

ا َلُفوًرا)  úَقُفو ُ ْن َفْعُفَو َقنُْهْم َوÙََن اب°
َ
ُ أ َِك َعÛَ اب°

َ
õو

ُ
 (*) فَأ

ً
َ َفْهتَُدوَن َسِبيال

ِحيلًَة َوال
� . و�ا يدل عليه أيضا ربطه عّز وجّل إباحة اgطق بكلمة الكفر )��-��(النساء: 

 حال اإلكراه بwط كون القلب مطمئنا باإليمان: (
°

ِ ِمْن َنْعِد إِيَمانِِه إِال َمْن َكَفَر بِاب°
ُكْفِر َصْدًرا َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن 

ْ
َح بِال َfَ ِكْن َمْن

َ
يَماِن َول ِ

ْ
بُُه ُمْطَمCِ[ بِاإل

ْ
ِرَه َوقَل

كْ
ُ
َمْن أ

ِ َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ    . )��áل: (اgح )اب°

أن أمور ا½ين منها ما يقع � مرتبة الûورة، ومنها ما يقع تفصيل معيار ال�جيح و
. وما يتعلق باgفس فيه ما يقع � ، ومنها ما يقع � مرتبة احس�k مرتبة اmاجة

مرتبة الûورة، وفيه ما يقع � مرتبة اmاجة، وفيه ما يقع � مرتبة احسk. وهكذا 
ل�يات األخرى. فµ إطار الûوريات تقدم الûوريات ا�تعلقة با½ين � بالنسبة ل

أما إذا ¾نت ا�صلحة ا�تعلقة باgفس éورية  ،الûوريات ا�تعلقة باgفس وغ¤ها
 �م مصلحة اgفس  وما يعارضها من مصلحة متعلقة با½ين حاجية فقط فتُقد°
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يب عن ُحجج القائلk بتقديم اgفس � وهذا ا�عيار Æ ا�صلحة ا�تعلقة با½ين.
  ا½ين. 

للمسافر �  تالر�خص ال¥ أعطيتقديم اgفس � ا½ين أييد أيضا و�ا ذكروه 
الصالة أداء و ،ترك الصوم والق: من الصالة، والرخصة للمريض � ترك الصوم

، وجواز ترك الغريق � الصالة � وقتها إنقاذبالكيفية ال¥ يقدر عليها، وتقديم 
أو ا�ي ال يستغÕ عن العناية لوقت يتسع لصالة ا¦معة، ا¦معة للقيام � ا�ريض 

حفظ وا¦واب عن ذلك أن . ا�عت¹ ا�ي ال يمكن حفظه إال Ãراسته حفظ ا�ال
اgفس من الغرق أو اmرق أو الصائل éوري، وأداء الصالة من éورات ا½ين 

يق أو اmريق يؤدي إ  ضياع أصل اgفس، أما تأخ¤ الغر إنقاذأيضا، ولكن ترك 
 
�
يها بعد الفراغ من ذلك الشاغل الصالة فال يؤدي إ  ضياع ا½ين من أصله، فيصل

القاهر، و�لك دخلت ضمن قاعدة دفع أعظم الûرين. و�ذلك األمر � إباحة اgطق 
 ذلك مساس بكلمة الكفر � حال اإلكراه والقلُب مطمC[ باإليمان، فليس �

م æدش ا½ين لكنه  بأصل ا½ين وال تضييع ó، وE ما � األمر هو اإلتيان بفعل Áُر°
ص فيه الشارع ال يهدمه من أصله ما دام قلب صاحبه مطمئنا باإليمان ؛ و�لك رخ°

. و� عكس ذلك فإنه لو ¾ن اخي¤ بk اËروج من ا½ين حقيقة وبk اmكيم
ألذى الشديد، فال شك أن الwيعة توجب اضحية باgفس القتل أو غ¤ه من ا

  حفاظا � أصل ا½ين.

ص الصالة والصوم للمسافر وا�ريض فليس فيها �ٌء من تضييع ا½ين خَ أما عن رُ 
أنه ال تضييع فيه، بل هو �ّرد تغي¤ لوقت  ل فواضحٌ دَ فما ¾ن منها إ  بَ  :وعدم حفظه

الصالة اgاقصة عن أصلها فيه الشارع أقام إن لق: فالعبادة، وما ¾ن فيه ¿فيف ¾
  مقام األصل وجعلها �زئة، فال تضييع � ذلك.

من شZل ا�ي يث¤ه حديث من قُتل دون ماó أو ِعرضه، فإنه مدفوع أما اإل
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أن ا�دافع عن نفسه أو ماó أو أهله لم يقصد إ  ترجيح ا�ال أو  جهتk: إحداهما:
 ز ماó ورد� رْ قد يتمكن من حَ  ، وهو بدفاعهو¯نما قصد ا½فاعالعرض � اgفس، 

ه � األصل. فإن حصل وقُِتل رضه دون أن ُفْقتََل، وذاك قصدُ العدوان عن نفسه أو عِ 
فله أجر الشهادة بذلك. فليس هنا ترجيح ُمْسبَق بk األمرين قام بناء � ا�وازنة 

فإذا مات من  ،حق[ مwوع ذاوه ،يه لتفاعبينهما، و¯نما هناك اندفاع من ا�عتََدى عل
  أجل ذلك ا½فاع أكرمه الشارع بأجر الشهادة.

إنما هو ترجيح إ�ا� إرشادي وليس الزما والوجه ا®ا: أن ال�جيح بهذه ا�عاي¤ 
بإطالق، وقد يقع االختالف � بعض تفاصيله بناء � االختالف � تقدير مراتب 

لإلنسان اËيار بk تقديم األ� رتبة، أو وامل خارجية ³عل ا�صالح، أو بناء � ع
 :تقديم األدa رتبة إذا ¾ن مستعدا للتضحية. ومن ذلك اإلكراه � اgطق بالكفر

� األذى أو الشهادة � سبيل اهللا دون اgطق بكلمة ¹ْ فلإلنسان أن æتار الص°  
 �نفسه من العذاب الشديد أو الكفر، وقد æتار اgطق بكلمة الكفر حفاظا 

ل األذى الشديد ا�الك. و�ذلك األمر با�عروف واg© عن ا�نكر : لإلنسان أن يتحم°
أو القتل � سبيل اg© عن ا�نكر، وó أن �فظ نفَسه باإلمساك عن اg© عن 

  . ا�نكر

 
ً
  :واjدي²ناtين jفريق بR ا: ثا*ا

ليس ó وجه ية من افريق بk ا½ين وادين ما ذهب إ]ه ا½كتور �ال ا½ين عط
كما أنه ال فائدة من وجود ن ال يكون إال بوجود ا½ين الصحيح، ظاهر؛ ألن ادي� 

نصوص ا½ين الصحيحة إذا لم يكن اgاس يعملون بها. إن حفظ ا½ين يتطلب 
حفظ أصول ا½ين ونصوصه من الضياع واحريف، إْذ بضياع نصوص ا½ين يضيع 

ين §يا أو جزئيا، كما أنه بتحريف نصوص ا½ين وتعا]مه يضيع ا½ين � نفوس ا½
اgاس، وينقلب تدي�ن اgاس إ  �ارسة منحرفة ال تمثل حقيقة ا½ين الصحيح. كما 
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أن ا½ين ال يكون Áفوظا إذا لم يل±م به اgاس ال±اما صحيحا وÙمال. فإذا ¾نت 
القراطيس دون أن تصبح واقعا عمليا � نفوس أصول ا½ين ونصوصه Áفوظة � 

نِْزل إال ]كون واقعا عمليا � حياة 
ُ
اgاس فإن ذلك يكون تضييعا �ا؛ ألن ا½ين ما أ

  اgاس يهديهم سبيل الرشاد � �يع منا� اmياة.

لم يق:وا ذلك � حفظ والعلماء ا�تقدمون عندما -دثوا عن حفظ ا½ين 
عنوا حفظ ا½ين � نفوس ا�سلمk باالل±ام به حريف، بل نصوصه من الضياع وا

Ò يوم القيامة. وحفظ ا½ين بهذا ا�عU نْ مُ ـ� الوجه الصحيح ا�قيم للحياة ا½نيا وال
مطلوب � مستوى الفرد و� مستوى األÓة و� مستوى األمة. فالفرد Æب عليه 

واألÓة من وظائفها ا�ساعدة �  أن يبذل جهدا mفظ ا½ين � نفسه و¼ Áيطه،
حفظ ا½ين � نفوس أفرادها بتعليمه وتوف¤ اÇيئة ا�ناسبة لالل±ام به، وا�جتمع من 

  وظائفه حفظ ا½ين � نفوس أفراده بتوف¤ اÇيئة الصاmة �لك.

  :املعيار الرابع: ترجيح أعم املصلحتني

ل الûر اËاص ½فع الûر م° حَ تَ وضع الفقهاء �لك قاعدة تنص � أنه: "فُ 
  )á(العام".

طلق القول بتقديم و
لب من كتب � ا�وازنة بk ا�صلحتk اËاصة والعامة يُ 
 )å(،أغلبها ال يستقيم امثيل به بأمثلةلك ويمثلون � ،ا�صلحة العامة � اËاصة

  منها: 

á - قيقة ليس ف .هدم ا¦دار ا�ائل إ  الطريق العامmر بصاحب وهو � اé يه
ا¦دار، ألنه � À األحوال آيل للسقوط وال نفع فيه لصاحبه، و¯نما ا�دف من هدمه 
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قبل الوقوع هو دفع الûر ا�توقع، وقد ال يسقط � غريب بل يسقط � صاحبه 
و�لك فإن ا�ثال ليس فيه موازنة بk ا�صلحة العامة أثناء مروره � الطريق العام. 

  صة.وا�صلحة اËا

å- منع ا�ف¥ ا�اجن من الفتوى ليس � الواقع أنه و من الفتوى. منع ا�ف¥ ا�اجن
ألنه من باب إÉنته � ا�عروف واالنتهاء عن ا�نكر.  ؛ó ه مصلحةٌ بل منعُ ه، ر باéإ

  و�لك فإن ا�ثال ليس فيه موازنة بk ا�صلحة العامة وا�صلحة اËاصة.

ç- ر خاص .�ارسة الطب منع الطبيب ا¦اهل منé بالطبيب  وليس � ذلك
الطب أصال، فهو من باب منع اإلéار باgاس،  ةحق �ارسó ألنه ليس  ا¦اهل؛

  وليس فيه موازنة بk ا�صلحة العامة واËاصة. 

ü-  َmالسفيهجواز ا �ليس من باب تعارض  وهو كذلك � ا:ف � أمواó. جر 
ألن اmجر � السفيه ليس فيه إéار به، بل  ة العامة؛ا�صلحة اËاصة مع ا�صلح

  هو حقيق مصلحته اËاصة Ãفظ ماó عليه. 

ù- وليس �  .فاحشسعر ه بونعبيأرباب الطعام في ىتعدي ماجواز التسع¤ عند
ويمنعهم من العادل ألن التسع¤ يكون بما �قق �م الربح  ؛ذلك إéار باجار

  يع. سعر اÇرفع اعسف � 

 عليه عند حاجة ¹ْ ر جَ بيع طعام ا�حتكِ  -�
ً
وامتناعه من اÇيع بثمن اgاس إ]ه ا

� اÇيع بسعر السوق، وذلك ¹َ ألنه Æُْ  ؛رإéار با�حتكِ  هليس فيهذا � الواقع و .ا�ثل 
سعر اÇيع رفع ف � ه من اعس� وE ما � األمر هو منعُ  .�قق ó مصلحته � الربح

    اإلéار باgاس Ãبس الطعام.والقصد إ

ت االحتZر هو حبس الàء انتظارا لغالئه، وذلك بأن يش�ي السلعة � اÇو
ويمتنع عن بيعها قصد الرفع من سعرها بسبب قلتها أو انعدامها � السوق، ثم æرجها 
بعد ارتفاع سعرها ]بيعها بسعر فاحش. وال Üæ ما � ذلك من إéار باgاس. وهذا 



 

  

٢٧٩  

ف � استعمال اmق، حيث إن اÇائع قصد اإلéار باgاس، من اعس�  � الواقع منعٌ 
باÇيع بسعر السوق، ولكنه قصد الزيادة من الربح وÙن بإمZنه -صيل مصلحته 

� الربح بما يسبب للناس éرا، ولو أنه اش�ى كبقية اجار وباع بسعر الفاحشة 
  ه ال¥ ال يمنعها الشارع.السوق لZن � ذلك -قيقا �صلحت

و¼ موطأ مالك أن عمر بن اËطاب ر� اهللا عنه ن« عن االحتZر قائال: "ال 
 حَ 

ْ
 مَ عْ ال فَ  .ة � سوقنارَ ك

ٌ
بأيديهم فضول من أذهاب إ  رزق اهللا نزل بساحتنا  د رجال

فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب � عمودة كبده � الشتاء والصيف، فذلك 
  )á(فليبع كيف شاء اهللا، و]مسك كيف شاء."ضيف عمر 

أن من االحتZر أن يعمد شخص إ  fاء �يع ما يأî تفيد عمر هذه الرواية عن و
، وليس من éورة هذا هبه اجار إ  اÇتة ]حتكر بيعه بعد ذلك بالسعر ا�ي يريد

صار هو أن يمسكه بغرض رفع سعره، بل قد يبيعه بعد fائه مباfة، ولكنه �ا 
  م � تلك السلعة ¾ن ó أن يرفع السعر كما يشاء.ا�تحك� 

د ا½كتور عبد ا�جيد السوسوة ترجيح ا�صلحة العامة � اËاصة وقد قّي 
بالتساوي � الرتبة؛ فإذا تساوت ا�صلحتان أو ا�فسدتان ا�تعارضتان � الرتبة 

¾نت إحداهما Éمة فإذا  .واgوع، كأن يكون Þهما éوري ومتعلق باgفس
ال نطلب  -مثال-وهذا أيضا فيه نظر؛ ألننا  واألخرى خاصة قدمت العامة � اËاصة.

من الشخص أن يضÄ بدينه ويقع � الكفر من أجل حفظ دين ا¦ماعة، كما أنه 
إذا ¾نت �اعة كب¤ة � سفينة وتوقف حفظ السفينة من الغرق � إلقاء واحد أو 

م مصلحة األكv قد° ال تُ ظ حياة ا¦ماعة، فإنه ال Æوز ذلك؛ ألنه أكv � اÇحر mف
"فال Æوز يقول ابن عبد السالم: � األقل إذا ¾نت ا�صلحة متعلقة بأرواح األقل، 

ألنهم مستوون � العصمة، وقتل َمْن  ؛إلقاء أحد منهم � اÇحر بقرعة وال بغ¤ قرعة
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 ٢٨٠  

م." � معرض اmديث عن -� � ا�ستصÜ ذكر الغزاكما  )á(ال ذنب Á óر°
أنه ليس من معهود الwع تقديم مصلحة ا�جموعة � مصحلة الفرد،  - االستصالح

   )à)å من غرقها بسبب اmمولة الزائدة من األفراد.وéب �لك مثال السفينة ال¥ خُ 

رق ال يُع�ض � هذا بمثال ت��س الكفار ببعض األÓى من ا�سلمk؛ ألن الفو
قع عرضا، أما إلقاء يس ا�سلم غ¤ مقصود، بل أن قتل ال�� بينهما واضح، حيث 

  د مقصود. اÇعض � اÇحر فهو قتل متعم° 

يُع�ض أيضا با¦هاد؛ ألن ا�جاهد ال يضÃ Äياته mفظ حياة ا¦ماعة، بل هو وال 
سبيل ذلك فله  يقوم با½فاع عن مصالح �اعة ا�سلمk وهو واحد منهم، فإذا قُتل �

  أجر الشهادة.

هو � ترجيح ا�صلحة العامة � ا�صلحة اËاصة  مثاالما يصلح أن يكون و
  الر� اg© عن تلّ  

ْ
جانب ا�وازنة بk مصلحتk  :بان، وهو � الواقع فيه جانبانك

 الر� (لع خاصتk هما: مصحلة أصحاب الس� 
ْ
� اÇيع بسعر السوق، ومصلحة ) بانك

ا�ين يتلقونهم � الwاء منهم بما هو أقل من سعر السوق ثم اÇيع بسعر اجار 
ألن أصحاب  ؛السوق حقيق الربح. وا¦انب ا®ا هو ا�صلحة العامة ألهل ا�دينة

 الر� (السلع 
ْ
فالسماÓة سلعتهم بأقل �ا يبيعها به اجار السماÓة. ن Éدة يبيعو) بانك

 الر� �م مصلحة � تل  
ْ
، ولكن مصلحة أهل ا�دينة � الwاء مباfة من نباك

 الر� 
ْ
م � مصلحة السماÓة إذا قلنا با�نع من تل  الر�بان. بانك   بسعر أقل تُقد°

وا�ثال اآلخر هو جواز الر� إ  كفار ت�سوا بأÓى ا�سلمk، وهذا واضح � 
ì مةÉ ى، ومصلحةÓحفظ حياة األ ì مصلحة خاصة kعارض با½فاع عن  ا

 طوم أن هذا الر� ال Æوز إال بwهجوم الكفار. ومعل Éمة ا�سلمk ا�ين هم Áّل 
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٢٨١  

س ا�سلم   .عدم القصد إ  ر� ال��

إ  إطالق القول � حّق ا½ولة � نزع ا�لكية الفردية بعض اÇاحثk قد ذهب و
لحة العامة � �صلحة ا½ولة (مصلحة ا¦ماعة) ُمعت¹ا ذلك من باب تقديم ا�ص

  )á(ا�صلحة اËاصة، واستدل � ذلك بأدلة ال تقوم بها اmجة، منها:

á- للم�ية  .حق و^ األمر � تقييد ا�باح Éوالواقع أن تقييد ا�باح ليس فيه نز
. °kلشخص مع Zالفردية؛ ألن ا�باح ليس مل  

å-  فعة، حيث اعت¹ها من باب الواقع أنه خرين. ونزع ا�لكية رÉية mق اآلالش�
وE ما  ،mق اËاصمن أجل اmق العام وال من أجل افعة نزع للملكية ال ليس � الش� 

وليس لشخص -هو إلزام الwيك ا�ي أراد بيع نصيبه بأن يبيعه لwيكه  ة� الشفع
 ر بيعألن الwيك قد قر°  ؛بالسعر نفسه. فليس � الشفعة نزع mق ا�لكية - آخر

لوية و، حيث أعطى الشارع األش�يه � اختيار ا�قا فيه تقييد m، و¯نمحصته
  حò ال يتûر با¦ار ا¦ديد. هلwيك

ç-  ِmا �َkلملكية لليس فيه نزع والواقع أنه  . ا�ي �ميه اإلمام �صالح ا�سلم
 ِmاصة، ألن اËا �َ Zم ال � ال¥ تكون ملÉ ملك ì ¥أصال يكون � األرض ال 

 هممن انتفاع وE ما � ا�m هو اضييق � أهل اÇت � مرÉهم واmدّ  .خاصا
  ده الفقهاء بما ال يكون فيه éر معت¹ بعامة أهل اÇت.با�لك العام، وقد قّي 

ü-  أم نزع األرض �ن ال يعمرها، سواء األرض ال¥ تم قطعها لشخص إلعمارها
ليس � ذلك نزع  kاmا تا� § الواقع أنهاألرض ا�وات ال¥ أحياها شخص. و

ألن اmق � األرض ا�قطوعة أو ال¥ يتم إحياؤها إنما ؛ �لكية خاصة للمصلحة العامة
ويكون  .يثبت بwط عمارتها واستغال�ا، فإذا لم يقم الشخص بذلك سقط حقه
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 ٢٨٢  

ما ال اس�جاع من باب وفائه بwوط اإلعمار أو اإلحياء نزعها منه عند عدم 
  ال من باب نزع ا�لكية اËاصة للمصلحة العامة. ،هيستحق� 

ù-  :إحجام عمر ر� اهللا عنه عن توزيع أرض السواد � العراق وأرض م
   .وهو ما سار عليه عثمان ر� اهللا عنه بعده ،والشام

أن توزيع األرض ، فهو يرى من باب تقييد اmق ا�باحالظاهر أن عمر فعل ذلك 
وا½]ل � ذلك من باب اmق ا�باح، وليس من باب الواجب.  � الفا-kا�فتوحة 

 وز° لم تُ  ملسو هيلع هللا ىلصتحت � زمن الرسول األرا� ال¥ فُ أن 
ّ
ع أرض وزّ  ملسو هيلع هللا ىلص، فالرسول هاع §

أن توزيع األرض من باب والظاهر أن عمر ¾ن يرى ع أرض مكة. ولم يوزّ  خي¹
ذلك الفتح إما من  األرض ألن ا�ين شار�وا �قد وّزع  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول أن ا�باح، و

ت كَ لِ هْ ا�هاجرين الفقراء ا�ين أخرجوا من أموا�م وديارهم، أو األنصار ا�ين استُ 
 
ُ
م � مواساة ا�هاجرين وا½فاع عن ا�سلمk وديارهم. أما الفا-k � عهد عمر أموا�

ر� اهللا عنه فقد أغناهم اهللا تعا  بما فتح عليهم من غنائم، ورأى عمر أن 
مرار � توزيع األرا� عليهم سيؤدي إ  ح: مصادر الvوة � أيدي �موعة االست

 kوة بvمن بعدهم، �ا �دث خلال � توزيع ال îاس، وحرمان األجيال ال¥ تأgمن ا
.kما ¦ميع ا�سلمÉ Zعل األرا� ا�فتوحة ملÆ أفراد األمة اإلسالمية فقرر أن  

Fgملسو هيلع هللا ىلص يقول ابن تيمية: "إن فعل ا  �� خي¹ إنما يدل � جواز فعله وال يدل 
فلو لم يكن معنا د]ل يدل � عدم وجوب ذلك لZن فعل اËلفاء الراشدين  .وجوبه

د]ال � عدم الوجوب، فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به 
 هذا أنه والشاهد � )á(األحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل ا�غازي والس¤."

  لم يوزع شيئا من أراضيها � الفا-k. ملسو هيلع هللا ىلصمع كون مكة فُتحت عنوة، إال أنه 
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والصواب � مسألة تعارض ا�صلحة العامة وا�صلحة اËاصة افصيل حسب 
:îاآل  

  :بني املصلحة العامة واخلاصة حاالت التعارض

 حال  :ا�الة األو~
ً
  كون ا�صلحة اËاصة حقا

ً
 لصاحبه موج ثابتا

ً
كمن  ،بالفعل ودا

 ته¾ن يملك أرضا واحتاج إ]ها ا�سلمون إلقامة مwوع ذي نفع Éم ال يمكن إقام
 . إال � تلك األرض

ً
É�¹خ� عن ملكها إما تأو  فإذا ر� صاحب األرض با

� مسجد  ملسو هيلع هللا ىلص� زمن اFg باعويض (ا�ثامنة)، فال إشZل � ذلك. وقد وقع هذا 
وأمر ببناء  ا�دينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا "�ا قدم رسول  :الك ر� اهللا عنهعن أنس بن مف ؛باءقُ 

ثامنوÃ Iائطكم يا بÕ اgجار " :، فجاءوا فقال �مبÕ اgجارمأل ، أرسل إ  ا�سجد
   )á("واهللا ال نطلب ثمنه إال إ  اهللا.ال هذا. قالوا: 

جباره هل Æوز إ ،رفض صاحب ا�لك انازل عن ملكه ولو باعويضلكن إذا و
� ذلك أم ال؟  

" أن عمر بن اËطاب �ا وفاء الوفا بأخبار دار ا�صط³أورد السمهودي � كتابه "
أراد توسيع ا�سجد اgبوي عرض � أصحاب ا½ور ال¥ ¾نت داخلة � �ال 
اوسعة ثالثة اختيارات: أو�ا: اعويض من بيت مال ا�سلمk �ن أراد اÇيع، 

�ن أراد اصدق � ا�سلمk، وثا®ها: اعويض بأن يُبó U بيٌت من وثانيها: ا�بة 
َنيِْت ا�ال � ا�Zن ا�ي يريده. و�ا رفض العباس بن عبد ا�طلب انازل عن داره 
بأي وجه من الوجوه ا®الثة احتكما إ  أّ( بن كعب ر� اهللا عنه، فأخ¹هما أنه سمع 

ْذَكُر فيه، فخط ó هذه يقول: "إن اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ُ
أوd إ  داود أن ابِْن � بيتا أ

اËطة، خطة بيت ا�قدس، فإذا تربيعتها بزاوية بيت رجل من بÕ إÓائيل، فسأó داود 
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 ٢٨٤  

ث َغْفَسُه أن يأخذه منه، فأوd إ]ه اهللا: أن يا داود أمرتك أن  أن يبيعه إياها فأب، فحد°
ْذَكُر فيه، فأردت 

ُ
� بيتا أ Õأن تدخل � بي¥ الغصب، وليس من شأ الغصب، و¯ن تب

عقوبتك أال تبنيه." فقال عمر للعباس: "اذهب، فال أعرض لك � دارك. فقال العباس: 
ع عليهم � مسجدهم." َت ذلك فإ قد تصدقت بها � ا�سلمk، أوس�

ْ
  )á(أَما إْذ قُل

 يساويبما أو � األقل بما يرضيه قد يُقال بأخذ ا�لكية ج¹ا مقابل اعويض و
� هذه اmال ال يكون صاحب ا�صلحة اËاصة قد ثمن ذلك العقار، � أساس أنه 

  رضيه.ت ó بما يساويها أو بما يُ َض و� ، بل تكون قد عُ همصلحتُ  ضاعت عليه

- ÷áوقد صدر قرار من �مع الفقه اإلسال� � دورته الرابعة ا�نعقدة �دة بتاريخ 
åç ة �ادى اآلخرáü�÷ :ìوط وضوابط ان±اع ا�لكية للمصلحة العامة، وf دد�e

أوال: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري Éدل يقدره أهل ا¹Ëة بما ال يقل 
عن ثمن ا�ثل. ثانيا: أن يكون نازعه و^ األمر أو نائبه � ذلك ا�جال. ثا®ا: أن 

ا éورة Éمة أو حاجة Éمة ت/ل يكون ال/ع للمصلحة العامة ال¥ تدعو إ]ه
م/ها ¾�ساجد والطرق وا¦سور. رابعا: أن ال يؤول العقار ا�/وع من مالكه إ  

ل نزُع ملكيته قبل األوان.   )å(االستثمار العام أو اËاص، وأال ُفَعج°

وذلك منع اإلنسان من اكتساب حق مباح ó للمصلحة العامة: حال  :ا�الة ا*انية
ه اإلنسان مثل اإلباحات، واالستحقاقات ف �ا يستحق� àء أو ا:� ون الأن يك

�اعة ا�سلمk،  مسواء ¾ن فردا أ ،فإذا ¾ن � اكتسابه éر بالغ¤ .(اmقوق ا�جردة)
؛ ألن اg© عن بيع اmاé للبادي وتل  الر�بان :منع من ذلك. مثال األولقد يُ  هفإن

ا�نع من fاء السلعة من السوق بقصد  :. ومثال ا®افيهما إéار بصاحب السلعة
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ومن هذا اÇاب امتناع عمر عن تقسيم األرا�  .االحتZر كما فعل عمر بن اËطاب
� ا�جاهدين ا�فتوحة،)á( وقف عن ج من الكتابيات، واالزونهيه عن وإعطاء ا

ا�وات، وما األرض ما يوضع من fوط � إحياء منه ا�ؤلفة قلوبهم من الزÙة. و
تفعله ا½ول ا�عا·ة من وضع قيود � الصيد � مواسم اZثر، وما تفعله بعض 
ا½ول من وضع قيود � الزواج من األجنبيات � حال إعراض اgاس عن الزواج 

 ،نع من ذلك الفعل دفعا للûر العام�يع هذا يكون ا� ¼وبالنساء ا�حليات. 
حفظا للمصلحة العامة. ويدخل هذا  ع من مصلحةٍ نِ اmال قد مُ � هذه الفرد يكون و

  اmاكم � تقييد ا�باحات إذا نتج عنها éر Éم. � باب حّق 

مثل ف � استعمال اmق للمصلحة العامة: ا�نع من اعس� حال  :ا�الة ا*ا*ة
حق�  -أصال-فا�حتكر ó  .إجبار ا�حتكر � اÇيع، والتسع¤ إذا توفرت fوطه

الwاء و¯مساك السلعة وعدم بيعها إال � الوقت ا�ي يريد، ولكنه ليس ó حق[ أن 
ó اmق أن �دد  -األصل-يستعمل ذلك الفعل لإلéار �ماعة ا�سلمk. وااجر � 

ثمن السلعة، ولكن ليس ó حق أن يستعمل ذلك لإلéار �ماعة ا�سلمk، فتلك 
  ف � استعمال اmق ا�ي يُمنع منه صاحبه.األفعال تُعّد من اعس� 

ود]ل ا�نع من اعّسف � استعمال اmق اg© عن استعمال حّق الرجعة بقصد 
َجلَُهن°  � قوó تعا : اإلéار بالزوجة بتطويل عدتها

َ
ْقتُُم الن�َساَء َفبَلَْغَن أ

°
(َو¯َِذا َطل

ْو �Óَُحوُهن° 
َ
ْمِسُكوُهن° بَِمْعُروٍف أ

َ
اًرا َِْعتَُدوا َوَمْن َفْفَعْل فَأ َéِ °بَِمْعُروٍف َوال ُيْمِسُكوُهن 

)، واg© عن استعمال الزوجة ا�طلقة حّق åçáَذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه) (اÇقرة: 
اإلرضاع لإلéار بالزوج بطلب أجرة É]ة لإلرضاع، واg© عن استعمال الزوج 

                                           

�á�  )����
 ):L2gL� )4�7� c��B�
 67 �
���
 �
�. ¨�/ �9�3< �7 O�7 S
 � ��'�
 �� �g7 U�W�

 �\��p�
 �� 8�M m~/ �/ ^	Z
 ,cgL�gL�−¨�Z
 ���� − �L<�30
 O3:W�4 �ª Y ��GK�0
 �

 )9�+.I
 )�?�
 
�/ ;L*/ ��A< �/ ef =�N9. d�
 
m  �� ���9AÃ �/ h/� �g7 �A� ,]WB�

Cw�x �� ,)9��W�
 P�9�Z
 )	�~ ,cgL�0
 )��7 T�  o cj Y ,cgL�0
 �� )7�g�0 �AL� ]WB < HW�
 



 ٢٨٦  

َها َوال  � قوó تعا : الو½ منها حق األبوة لإلéار باألم ب/ع ِ
َ

ٌة بَِو½ (ال تَُضار° َواِ½َ
هِ) (اÇقرة:  ِ

َ
ُ بَِو½

َ
ó َمْولُوٌدåçç.(  

إمZن تضمk ا�صلحة اËاصة � ا�صلحة العامة: ومثال ذلك حال  :ا�الة الرابعة
كفاية  ما أفò به أهل العلم من جواز فرض مقدار من ا�ال � األغنياء � حال عدم

ا�وارد لتفاع عن بالد اإلسالم، فµ ا½فاع عن بالد اإلسالم مصلحة Éمة تتضمن 
  � أموا�م.éيبة عليهم  ُض فرَ مصلحة أوõك ا�ين يُ 

  :التعارض بني املصاحل اخلاصة

وقع للشيخ أnد الزرقا � fح القواعد الفقهية Þم مطلق � fح قاعدة "درء 
 م دفعُ د� : "فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُ حيث يقولصالح" ا�فاسد أوí من جلب ا�

ألن اعتناء الشارع با�نهيات أشد من اعتنائه با�أمورات. قال عليه  ؛ا�فسدة 
Çا
الصالة والسالم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم." ثم 

احب السفل من أن يت:ف ت:فا أورد للقاعدة أمثلة: منها منع صاحب العلو وص
 َmمنفعته، ومنها ا óا باآلخر، و¯ن ¾ن يت:ف � خالص ملكه وûالسفيه، جْ م �ر 

 ومنها منع اإلنسان من فتح كوة تwف � مقر نساء جاره، بل يُ 
°
ف أن يتخذ فيها كل

ه �انب دار ا، ¾¿اذنً ما يقطع اgظر، ومنها منع ا¦ار من ا¿اذ ما يû �اره éرا بي� 
جاره طاحونا يوهن اÇناء أو مع:ة أو فرنا يمنع السكU بالراfة وا½خان، ومنها ا�نع 
من ا¿اذ حانوت للطبخ أو للحدادة بk الgازين. ثم قال: "والظاهر أن هذا، أي تقديم 
ا�نفعة ومراÉتها حk تربو � ا�فسدة، فيما إذا ¾نت ا�فسدة Éئدة � نفس 

إلصالح)، خاصمk بغرض ال، كمسألة ³ويز الكذب ا�ذكورة (الكذب بk ا�تالفاع
أما إذا ¾نت  ا�فسدة Éئدة لغ¤ه، كمسألة العلو والسفل ا�تقدمة ونظائرها، فإنه يمنع 



 

  

٢٨٧  

  )á(منها �جرد وجود الûر للغ¤، و¯ن ¾نت ا�نفعة تربو كث¤ا � ا�فسدة."

منع صاحب اmق من ا:ف � بالقول من  الزرقاذهب إ]ه الشيخ أnد ما و
مثل منع ا¿اذ  ا�نفعة تربو كث¤ا � ا�فسدة، حقه إذا نتج عنه إéار بالغ¤ ولو ¾نت

فيه نظر: ماذا لو ¾ن الشخص ال �سن سوى  بk الgازين حانوت للطبخ أو اmدادة
طباخk أو تلك اmرفة وì مصدر رزقه، وال يمكنه fاء حانوت آخر � � ال

مع  منع من ا:ف � حانوته فقط من أجل مراÉة مصلحة الgازيناmدادين، هل يُ 
ضه يعو�  عدال، إال إذا قلنا بأنال يبدو أن هذا ؟ أن منعه من ذلك يسبب é óرا عظيما

عن ذلك اmانوت حانوتا آخر � � الطباخk ال تقل قيمته عن حانوته الgازون 
  األول.

� حديثه عن اعارض بk ا�صالح -كتور عز ا½ين بن زغيبة وقد بU ا½
، حيث يرى أنه عند تعارض ا�صالح � ما ذهب إ]ه الشيخ الزرقا -وا�فاسد

وا�فاسد ينبý افريق بk أمرين: أحدهما: أن تكون ا�صالح وا�فاسد متعلقة 
: أن تكون ا�فاسد بالشخص نفسه وال تتعدى ا�فاسد إ  غ¤ه من اgاس. وا®ا

  متعدية إ  طرف أو أطراف أخرى.

µ حال اقتصار ا�فاسد � الشخص نفسه، يرى أن معيار ا�وازنة هو اgظر إ  ف
Æب دفعها واضحية با�صلحة  ها¦انب الغالب: فإذا ¾نت ا�فسدة ì الغاÇة، فإن

�  هابتقديميكون  اmكمفإن  ،أما إذا ¾نت ا�صلحة ì الغاÇة )å(،ا�رجوحة
و¼ حال التساوي بk ا�صلحة وا�فسدة، نقل اختالف العلماء � حصول  .ا�فسدة

ف، أما التساوي � الواقع، فا�ين قالوا بإمZن حصول التساوي قالوا باخي¤ أو اوق� 
فإن اعارض عندهم  - وهو ا�ي مال إ]ه- ا�ين قالوا بعدم حصول التساوي � الواقع 
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 ٢٨٨  

�وهذا ال�م ال  )á( نوعk فقط، هما: إما رجحان ا�صلحة أو رجحان ا�فسدة.
  إشZل فيه.

أما � حال تعدي ا�فسدة إ  طرف آخر، فإنه يرى أن ا�عيار ا�ستعمل � هذه 
اmال هو قاعدة: "درء ا�فاسد أوí من جلب ا�صالح"، حيث يقول: "أما ما قرره 

اعدة القائلة (درء ا�فاسد أوí من جلب ا�صالح عند األصو]ون والفقهاء � الق
تعارضهما) فإنه ين:ف إ  ا�فسدة ال¥ ال يتوقف éرها � نفس الفاعل، بل 

م دفع مفسدته � جلب مصلحته، ولو ¾نت قد° يُ يتعداه إ  الغ¤، فمثل هذا الفعل 
ه الشاطF عن حكم ثم ذكر افصيل ا�ي ذكر )å(ا�صلحة فيه تربو � ا�فسدة".

افصيل ا�ي ذكره الشاطF الواقع أن ولكن  .ا��ف إذا نتج عنه إéار بالغ¤فعل 
ال يؤيد ما ذهب إ]ه ا½كتور بن زغيبة من -كيم قاعدة "درء ا�فاسد أوí من جلب 
 Fفصيالت ال¥ ذكرها الشاطا�صالح" عندما تتعلق ا�فاسد بالغ¤، حيث إن ا

mق األولوية � -صيل مصاmه ودفع ا�ضار عنه � حال كونه يتûر تعطي صاحب ا
خالصة ما ذكره الشاطF من منعه من ذلك الفعل، ولو نتج عن ذلك إéار بالغ¤. و

:îآل¾ )ç(  

á-  ُويستأثر به، وال ف ó تص بما هو ملكæ إنسان À ع اإلنسان من نَ مْ األصل أن
  آخر.مصلحة ثابتة ó رÉية �صلحة شخص 

å- إذا ¾نت منفعة اإلنسان متحققة بما ي ó اجة، وأراد الزيادة � وفّرmورة واûال
 ا�نفعة بما يُ 

ْ
ح مصلحة دفع الûر عن رج° منع من ذلك وتُ ق بالغ¤ éرا، فإنه يُ حَ ل
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٢٨٩  

قال ابن  )á("ال يُمنع فضل ا�اء ]ُمنع به الh.": ملسو هيلع هللا ىلص óوقذلك الطرف اآلخر. ومثال 
Uليس عنده ماء غ¤ه، وال يمكن ألصحاب حجر: "وا�ع i jÇأن يكون حول ا 

ا�وا� رعيه إال إذا تمكنوا من تلك اõ jÇال يتûروا بالعطش بعد الر´، فيستلزم 
فµ هذه اmال يكون صاحب ا�اء أوí به من  )å(منُعُهم من ا�اء منَعُهم من الر´."

قط، ¾ن هو األوí به، وال Æوز أخذه منه حò غ¤ه. فإذا ¾ن ا�اء يكm µاجته هو ف
لو تûر سائر الرÉة. أما إذا ¾ن ا�اء زائدا عن حاجته فال Æوز ó أن يمنع الرÉة من 

  فضل ا�اء بقصد اإلéار بهم.

ç-  وزÆ ن الغ¤ مضطرا إ]ها، فإنهÙإذا ¾نت مصلحة اإلنسان زائدة عن حاجته و
  الûروة. و اmال � ا�ضطر إ  أكل مال غ¤ه ½فعبذ�ا ó ولكن بعوض، كما ه

ü-  مصلحة ثابتة متحققة وحق �رد � -صيل مصلحة فإنه kعارض بإذا ¾ن ا
يقدم اmق ا®ابت � اmق ا�جرد. ومثال ذلك اg© عن بيع اmاé للبادي وعن 

صلحة لم تستقر � مصلحة � ذلك، ولكنها م ماتل  الر�بان. فإن اmاé وا�تل  �
 بعد، وì من جهة أخرى فيها إéار باÇادي وبالر�  ماملكه

ْ
بان، فجاء اg© عن ك

ذلك منعا من اإلéار بهم. ويمكن القول إن فيها تعارضا بk مصلحة اجار 
ومصلحة الر�بان، ومصلحة الر�بان متحققة وثابتة، ألن �م حق اÇيع بسعر مقبول 

ابهم � اإلنتاج، أما  اجار فلهم حق اÇيع والwاء لالنتفاع يعوض �م نفقاتهم وأتع
بذلك، وهو حق �رد لم يتحقق بعد، فإذا أدى الس� إ  ذلك اmق ا�جرد إ  إهدار 

  ا�جرد. ر � اmّق ر� ا®ابت ا�تقَ  م اmّق د� حق ثابت، قُ 

ن � الرتبة : ترجيح أك¹ ا�صلحتk قدرا: إذا تساوت ا�صلحتاا�عيار ا=امس
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 ٢٩٠  

ح أك¹هما رج° واgوع والعموم واËصوص فإنه ينظر � مقدار À واحدة منهما، وتُ 
  ترجيح أدوم ا�صلحتk نفعا. . ومنهقدرا

: ترجيح أأكد ا�صلحتk -ققا: ا�عاي¤ الستة السابقة §ها مربوطة دسا�عيار السا
� �قطوع بوقوعها بمعيار -قق حصول ا�صلحة � اËارج، فتقدم ا�صحلة ا

� ا�صلحة ا�وهومة. ، وا�ظنونةا�ظنونة 

  

  



 

  

٢٩١  

  املبحث اخلامس

  ت األفعال واألحكاممآالمراعاة 

  قصد الشارع إ  مرا�تها�آل ودiل مفهوم ا�طلب األول: 

  :تعريف املآل

 ومآال بمعU رجع وÉد، وآل الàء إ  
ً
ْوال

َ
ْوُل الرجوع، يقال آل الàء يؤول أ

َ
األ

   )á(كذا بمعU صار إ]ه.

ا�راد با�آل � هذا السياق هو: Éقبة الàء وما يص¤ إ]ه، بمعU األثر ا��تب و
آالت: أخذ اآلثار واgتائج ا��تبة � ا�عليه. وبناء � ذلك يكون ا�راد بمراÉة 

  مرين: ويشمل اعتبار ا�آالت أ الàء بعk االعتبار � اmكم الw´ ا�تعلق به.

: اعتبار مآالت األفعال � تقرير األحZم الwعية، وهو قائم � اgظر إ  أحدهما
ا�فاسد ا�تعلقة با:ف � ذاته. الظاهر من منهج الشارع � التwيع أنه إذا ¾ن 
مآل ا:ف إ  مفسدة خالصة أو مفسدة 
Çة فإن الwع يأî باg© عنه. ومثال 

امالت وا:فات ال¥ تؤول إ  أكل أموال اgاس باÇاطل، أو ذلك اg© عن ا�ع
ات من  °ûِبائث والـُمËعن ا ©gذلك ا�تؤول إ  انازع وادابر واقاطع. و
ا�طعومات وا�wوبات. و¯ذا ¾ن مآل ا:ف إ  مصلحة خالصة أو مصلحة 

تؤول إ  تبادل ا�نافع راجحة، جاء الwع بال�خيص فيه. وذلك مثل ا�عامالت ال¥ 
  بالعدل، والطيبات من ا�طعومات وا�wوبات. 

: اعتبار مآالت تطبيق األحZم الwعية � تثبيت تلك األحZم أو تغي¤ها، وا*ا(
 .´wكم الmعية، وُينَْظُر فيه إ  مآل تطبيق اwم الZوهذا يكون بعد ثبوت األح

  مفسدة معت¹ة Éf، جاءت الرخصة فإذا آل تطبيق اmكم الw´ ا®ابت إ
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 ٢٩٢  

الwعية باخفيف أو االستبدال أو اإلسقاط. ومدار الر�خص الwعية � ال�خيص 
 ´wكم الmتطبيق ا �� من©% عنه، أو ¿فيٍف لواجب أو إسقاٍط ó إذا ترت°ب 

 .Éf ٌة   مفسدٌة ُمْعت¹َََ

القائمة � ال�جيح بk ا�صالح ويدخل � اgوع ا®ا األحZم االجتهادية 
 .kعيwالصالح والفساد ال kب óف مع مآ�:  وا�فاسد، حيث يدور حكُم ا

 :ì ،ت أخرىÉتداخل مع موضو ó ة ا�آلÉأن موضوع مرا �وينبý انبيه 
مقصدية األحZم الwعية (تعليل األحZم الwعية)، وا�وازنة بk ا�صالح وا�فاسد، 

موم الwيعة، و�لك فإن ما يرد ذكره � هذا ا�بحث قد يتداخل مع ما ُذكر � تلك وع
  ا�باحث.

والغرض من هذا ا�بحث بيان أن الشارع اmكيم � تwيعه لألحZم قاصد إ  
اgظر إ  مآالت األفعال � تقرير األحZم الwعية ابتداء، كما أنه ناظٌر � ت/يل 

 �  )á(الوقائع إ  مآالت تطبيق تلك األحZم.األحZم الwعية 

  :األدلة على قصد الشارع إىل مراعاة املآالت

ا®ابت أن األحZم الwعية fُعت إلصالح أحوال اإلنسان، حò يتمكن من 
-قيق العبودية هللا تعا ، يقول الشاطF: "األعمال الwعية ليست مقصودة ألنفسها، 

َخر 
ُ
  )ì)å معانيها، وì ا�صالح ال¥ fُِعت ألجلها."و¯نما قُِصَد بها أموٌر أ
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٢٩٣  

  وµا يدل ® مرا�ة الشارع للمآالت ما يأ5: 

á-  اسgِريد بها تيس¤ حياة ا
ُ
انظر: سورة (اgصوص ال¥ تتحدث عن أن الwيعة أ

. فتلك اgصوص دالة � )÷�اmج: انظر: سورة (، وأنه ال حرج � ا½ين )á÷ùاÇقرة: 
ع را& � تقرير اZ]ف الwعية ما قد تؤول إ]ه من حرج ومشقة، فلم أن الشار

يwع إال ما هو � طاقة اإلنسان، وال يُسب�ب ó مفسدة معت¹ة Éf. و�ذلك اgصوص 
ال¥ جاءت بالر�خص الwعية ألصحاب األعذار، ف© تدل � اعتبار الشارع �ا يؤول 

ص إ]ه تطبيق بعض األحZم الwعية م ن éر وحرج ومشقة � بعض األحوال، فرخ°
  ألصحاب تلك األحوال بما يرفع عنهم الûر واmرج. 

å-  مZعية (تعليل األحwم الZصوص ال¥ تتحدث عن مقصدية األحgا
)، وقصد حفظ á÷çالwعية)، مثل قصد -قيق اقوى بالصوم (انظر: سورة اÇقرة: 

)، وقصد حفظ األموال بمنع ا:فات ال¥ ��á: اmياة بالقصاص (انظر: سورة اÇقرة
، واgصوص األخرى ا�تعلقة ÷÷áُيَعد� أكال ألموال اgاس باÇاطل (انظر: سورة اÇقرة: 

)، وقصد ��بذلك)، وقصد ردع العدو و¯رهابه بإعداد القوة (انظر: سورة األنفال: 
، )åùاmديد: ر: سورة انظ(إقامة حياة اgاس � العدل بإنزال الwائع السماوية 

 óمن ا®لث � قو vعن الوصية بأك ©gَوا®�لُُث  ،ا®�لُُث ": ملسو هيلع هللا ىلصوحفظ حقوق الورثة با
 
َ
ُفوَن اg°اَس. َو¯ِن°َك ل ًَة َفتََكف°

ْن تََذرَُهْم Éَل
َ
ْغِنيَاَء، َخْ¤ٌ ِمْن أ

َ
ْن تََذَر َوَرَعتََك أ

َ
ْن َكِثٌ¤. إِن°َك أ

ِجْرَت.ُينِْفَق َغَفَقًة تَبْ 
ُ
 أ

°
ج  )á("تýَِ بَِها وَْجَه اِهللا، إِال وحفظ صلة األرحام باg© عن تزو�

ن°  َقنُْه، اهللاُ  رَِ�  َقب°اٍس  ابِْن  َعِن ا�رأة � عمتها أو خاها: 
َ
نْ  َغَ«  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسوَل  أ

َ
 أ

جَ  ةُ  تَُزو°
َ
َمْرأ

ْ
ةِ  َ�َ  ال َعم°

ْ
ِة، وََ�َ  ال

َ
َال

ْ
Ëتُمْ  إِنْ  ُكمْ إِن° ": َوقَاَل  ا

ْ
رَْحاَمُكمْ  َقَطْعتُمْ  َذلَِك  َفَعل

َ
 )å(."أ

هذه اgصوص §ها تدل � اعتبار الشارع للمصالح وا�فاسد ال¥ تؤول إ]ها 
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 ٢٩٤  

  ا:فات � تقرير أحZمها الwعية.

ç-  فات:�ا تؤول إ]ه  -ال¥ أصلها اإلباحة-نُ© الشارع اmكيم عن بعض ا
�k إذا ¾ن ذلك قد يؤدي إ  الرد من Áظورات ومفاسد، wمثل نهيه عن سب آ�ة ا�

ٍم) بسب� اهللا تعا : (
ْ
َ َعْدًوا بَِغْ¤ِ ِعل ِ فَيَُسب�وا اب° يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اب° ِ

°
َوال تَُسب�وا ا�

هَ "راعنا": ( ملسو هيلع هللا ىلصون© اهللا عز وجل الصحابة أن يقولوا للرسول  ).÷�á(األنعام:  ف�
َ
ا يَا أ

ِ]مٌ 
َ
Zَفِِريَن َعَذاٌب أ

ْ
َ َيُقولُوا َراِعنَا َوقُولُوا اْغُظْرنَا َواْسَمُعوا َولِل

يَن آََمنُوا ال ِ
°

(اÇقرة:  )ا�
á�ü( نقيص من قيمته.  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن ا]هود ¾نوا يستخدمونها بغرض سب� الرسولوا

ُكْم  فَانِْكُحواواg© عن تعدد الزوجات إذا ¾ن يؤدي إ  ظلم بعضهن: (
َ
َما َطاَب ل

ْفَمانُُكْم 
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
° َيْعِدلُوا فََواِحَدًة أ

ال
َ
َث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
ِمَن الن�َساِء َمثUَْ َوثُال

° َيُعولُوا
ال

َ
 أ

َaْد
َ
  .)ç(النساء:  )َذلَِك أ

ü- وع بقصwق ا�mق، وهو استعمال اmعسف � استعمال اد نُ© الشارع عن ا
اإلéار باgاس، مثل اg© عن إرجاع الزوجة ا�طلقة بقصد اإلéار بها بتطويل 

ْو �Óَُحوُهن° بَِمْعُروٍف عدتها: 
َ
ْمِسُكوُهن° بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن° فَأ

َ
ْقتُُم الن�َساَء َفبَلَْغَن أ

°
(َو¯َِذا َطل

اًرا َِْعتَُدوا َوَمْن َفْفَعْل  َéِ °َوال ُيْمِسُكوُهن ِ َذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه َوال َيت°ِخُذوا آَيَاِت اب°
، فاإلرجاع مwوع، بل ُمرغ°ب فيه Éf إذا ¾ن بقصد اإلصالح: )åçáُهُزًوا) (اÇقرة: 

َراُدوا إِْصالًحا) (اÇقرة: 
َ
ِهن° ِ� َذلَِك إِْن أ َحق� بَِرد�

َ
ُُهن° أ َ، ولكن إذا ¾ن )÷åå(َوُبُعو

(ِمْن َنْعِد وَِصي°ٍة éار صار Áرما. ومنه اg© عن الوصية بقصد اإلéار: بقصد اإل
) (النساء:  ْو َديٍْن َغْ¤َ ُمَضار%

َ
  ).áåيُوkَ بَِها أ

  تطبيقات قاعدة مرا�ة ا�آالتا�طلب ا*ا(: 

أهم ما تظهر فيه تطبيقات قاعدة مراÉة ا�آالت هو: قاعدة ا�رائع، وقاعدة اmيل، 
تم االقتصار عليهما � هذا ا�بحث. مع انبيه � أ سوف أتناو�ما بطريقة وسي

ز � بيان مفهومهما، و-رير ما يتعلق بهما من مسائل جوهرية. 
�
�Îت:ة تُر



 

  

٢٩٥  

ا استوl حقه من اÇحث، كما أقت: � عرض آراء أهل العلم  وسأ·ف اgظر عم°
ح حقي   قة اËالف حو�ا. حول سد� ا�رائع � خالصٍة توض�

  :العالقة بني الذرائع واحليل

يوجد بk االحتيال واذرع تقارب � ا�عU اللغوي، فاذر�ع إ  الàء هو 
ل إ  الàء بطريق فيه ِحْذق  ل إ]ه بوسيلة من الوسائل، واالحتيال هو اوص� اوص�

  ودق°ة ت:�ف. 

َسّد ا�رائع يُنَظر فيه إ  جانب األثر والفرق بينهما � االستعمال االصطال� أن 
ف، فتجري الفتوى با�نع من ت:ف من 

°
ا��تب � الفعل بغض اgظر عن قصد ا��

ا:فات لكونه ذريعة إ  فعل ا�حظور. أما احي�ل فيُنَظر إ]ه من جانب قصد 
ف احي�ل � إسقاط األحZم الwعية أو م

°
ة الفاعل، حيث يقصد ا�� ضاد°

مقاصدها بأفعال ظاهرها اإلباحة، فنقول فالن -ي°ل بكذا إ  كذا، وهذا الفعل 
  حيلة الرتكاب Áظور أو إسقاط واجب.

ل Áمد الطاهر ابن Éشور الفروق بk ا�رائع واmيل � ثالثة أوجه: أو�ا:  يفص�
يث إنه � العموم واËصوص، حيث إن ا�رائع أعم� من اmيل. وا®ا: القصد، ح

ص من حّق f´ عليه بصورة ظاهرها 
�
اmيل يكون الشخص قاصدا إ  اخل

ا�wوعية، أما ا�رائع ف© ما يف\ إ  فساد، سواء قصد اgاس بفعلها اإلفضاء إ  
ال تكون إال ُمبِطلة  - بمعناها االصطال�-الفساد أم لم يقصدوا. وا®الث: أن اmيل 

  )á(ع فقد تكون ُمبِطلة �قصد الشارع وقد ال تكون ُمبِطلة.�قصد f´، أما ا�رائ

  :ا�رائع د² سَ : أوالً 

موضوع سّد ا�رائع؛ ألنه قد ُكِتب فيه الكث¤، ولكن سوف لن أخوض � تفاصيل 
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 ٢٩٦  

أر�ز � -رير ا�وضوع، و-ديد ضابط للعمل بسّد ا�رائع يقوم � اgصوص 
. وسوف أ³اوز ا�سائل الواضحة ال¥ استوفت الwعية ويوف�ق بk اآلراء ا�ختلفة

حقها من اÇحث، وأعرض عن ا�سائل ال¥ ì من باب االستطراد أو اخليط. 
 :íوا®انية:مفهوم َسّد ا�رائعوسيتم تناول ا�وضوع من خالل أربع نقاط: األو ، 

: ةالرابع، وعسد ا�رائالعمل بمعيار -ديد : ، وا®ا®ةموقف العلماء من َسّد ا�رائع
  � ضوء الضابط ا�ي تم -ديده. مناقشة أصحاب ا�ذاهب � سّد ا�رائع

  :الذرائع دُّمفهوم َس

ل، وا¦مع ذرائع.  ا�ريعة � اللغة: الوسيلة. يُقال: تذّرع فالن بذريعة، أي توس°
 وا�ريعة السبب إ  الàء. يقال: فالن ذريع¥ إ]ك، أي سبF ووُصل¥ ا�ي أتسب°ب

   )á(به إ]ك.

ل به إ  �ء،  وبناء � ا�عU اللغوي لثريعة يكون ا�عU العام �ا هو ما ُفتَوَس°
ل  ل إ]ه خ¤ا أو fا. فيدخل � ذلك: اوس� بغض اgظر عن كون الوسيلة أو ا�توس°

ل با�wوع إ   م إ  ا�wوع، واوس� ل با�حر° م، واوس� م إ  ا�حر° ا�wوع، با�حر°
م. ل با�wوع إ  ا�حر°   واوس�

أما ا�عU ا�راد للعلماء عند حديثهم عن َسّد ا�رائع فهو: الوسيلة ال¥ أصلُها 
اإلباحة، ولكن فعلها قد يؤدي إ  Áظور f´. يقول ابن Éشور عن َسّد ا�رائع: 

َقٌب � اصطالح الفقهاء إلبطال األعمال ال¥ ت
َ
ب ل

°
�ؤول إ  فساد ُمعت¹، "هذا ا�ر

  )å(وì � ذاتها ال مفسدة فيها."

وبهذا يكون سد ا�رائع بمعU: منُع الشخص من فعل األشياء ال¥ أصلُها مباح، 
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٢٩٧  

ولكن يكون مآل فعلها إ  إيقاع مفسدة وارتكاب Áظور f´. أما الوسائل 
ا تف\ إ  مفاسد ال¥ نص الشارع � -ريمها، إما لكونها مفسدة � ذاتها أو لكونه

و¯ن ¾ن يصح � اللغة تسميتها ذريعة إ  الفساد، واعتبار -ريم الشارع -معت¹ة، ف© 
إال أنه �ا ¾ن الشارع قد حكم عليها باحريم، فإن عملنا  -�ا من باب سّد ا�ريعة

 فيها هو تنفيذ ما حكم به الشارع، وال يُعد� عملُنا فيها من باب سّد ا�ريعة؛ ألن
ها وانت« أمرها. و¯نما اmديث � ما يمكن أن يمنعه ا�جتهد أو  الشارع قد سد°
اmاكم من ا�باحات لكونه ذريعة إ  فعل ا�حظور Éf، فهذا هو ا�ي يُصطلح 

  عليه "َسّد ا�ريعة". 

وال معU للحديث عن فتح ا�رائع؛ ألن األصل � ا�رائع أنها مفتوحة، واmديث 
رد -صيل حاصل. و¯ذا ¾ن ا�ين يتحدثون عن فتح ا�رائع يش¤ون إ  عن فتحها �

الرخص الwعية � حاالت الûورة، فهذا قد فتحه الشارع ونص° � ال�خيص فيه، 
فا-وما يقوم به اإلنسان 

°
هو �رد تطبيٍق للحكم  -سواء أكان �تهدا أم حاكما أم م�

ن اصطالح العلماء قد جرى � تسمية ذلك الw´ ال فتحا لثرائع. هذا فضال عن أ
رخصة ال فتحا لثريعة، و¯ن ¾ن لغة يصح تسميته فتحا لثريعة، إال أن اح�ام 

  االصطالحات أحرى بقطع طريق اللبس واخليط � الكتابة واأ]ف.

  :الذرائع ّدموقف العلماء من َس

ه وبk ُمنِْكٍر ó. وقد حاول اختلفت أقوال العلماء � العمل بسّد ا�رائع بk قائل ب
القرا� تلخيص موقف العلماء من سّد ا�رائع بقوó: "وì ثالثة أقسام: منها ما أ�ع 
 �ه، ومنها ما اختلفوا فيه. فالـُمْجَمع  ه، ومنها ما أ�عوا � عدم َسد� اgاس � َسد�

Çجاور � اه ¾�نع من زراعة العنب خشية اËمر، وا يوت ألجل الزm، فلم عدم َسد�
ه ¾�نع من َسب� األصنام  ع � َسد� ِ�ْ

ُ
م. وما أ ُفْمنَع �ٌء من ذلك و¯ن ¾ن وسيلة للمحر°

عند من ُفْعلَُم أنه يسب� اهللا تعا  حينئذ، و�حفر اآلبار � طرق ا�سلمk إذا علم 
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ّم � أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون.  وقوعهم فيها أو ظن، و¯لقاء الس�
وا�ختلف فيه ¾gظر إ  ا�رأة ألنه ذريعة للزنا بها، و�ذلك اmديث معها، ومنها بيوع 

  )á(اآلجال عند مالك رnه اهللا."

وقد تعق°ب العطار الشاف� Þم القرا� بقوó: "وأما قاعدة سّد ا�رائع فقد 
بها، وال خصوصية للمالكية إال اشتهرت عند ا�الكية، وزعم القرا� أن À أحد يقول 

من حيث زيادتهم فيها ... قال ا�صنف: وقد أطلق هذه القاعدة � أعم° منها، ثم زعم 
أن À أحد يقول ببعضها. سنوضح لك أن الشاف� ال يقول بàء منها، وأن ما ذكره أن 

  )å(األمة أ�عت عليه ليس من ُمس�° َسد� ا�رائع � �ء."

نا اgظر � ما ذكره القرا� Úد أنه خارح Áّل اgقاش، وأن ما ذكره � و{ن إذا دقق
اmقيقة ليس حديثا عن موقف العلماء من سّد ا�رائع (ال¥ ì بمعU القول با�نع 
من فعٍل مباح للتذر�ع به إ  ا�ن© عنه)، و¯نما هو حديث عن منهج الشارع � تwيع 

 إ]ه من ا�فاسد؛ فما يف\ دائما أو 
Çا إ  األحZم من حيث عالقتها بما تف\
 �ا�فاسد ن« عنه الشارع اmكيم، وما ال يف\ إ  ا�فاسد أو يف\ نادرا تر�ه 
اإلباحة، وقد يكون الفعل منهيا عنه � حال دون حال حسب أحوال اإلفضاء إ  

  ا�فسدة. 

�ها القرا� من ا�رائع ا�تفق  �k-منعها  وا�سائل ال¥ عد°wمثل سّب آ�ة ا� - 
 �ليس االتفاق عليها بسبب القول بمبدأ سّد ا�رائع، و¯نما لكونها منصوص 
-ريمها، فاالتفاق � ا�نع منها بسبب ا½]ل الw´ الوارد فيها، وليس بسبب 

  إعمال قاعدة سّد ا�رائع من طرف ا�جتهدين. 
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٢٩٩  

 � jÇوز إن ما ذكره من عدم جواز حفر اÆ م ليس من سد ا�رائع، فالÉ طريق
أصال للشخص حفر بj � الطريق؛ ألن الطريق العام حق ¦ماعة ا�سلمk، وحفر 
بj فيه أو إحداث ما يؤذي اgاس حرام أصال بغض اgظر عن العلم أو الظن بوقوع 

قه. وال يُش ق ذلك الوقوع أو عدم -ق� �ط � أحد من اgاس فيه، وبغض اgظر عن -ق�
  ا�نع من ذلك العلم بوقوع اgاس فيه أو ظن ذلك، بل هو أمر �نوع أصال.

ّم � ا�اء ا�ي يwب منه اgاس، أو الطعام ا�ي يأكلون منه،  و�ذلك إلقاء الس�
ليس من باب سد ا�رائع؛ ألنه ال Æوز أصال للشخص فعل هذا، وفعلُه من الفساد � 

وال يش�ط � ا�نع من ذلك العلم باستعمال اgاس  األرض ا�ي حرمه اهللا عز وجل.
لك األطعمة واألfبة، أو ظن ذلك، بل هو أمٌر �نوع أصال.  

 ó¹َِ  ِمنْ  إِن° ": ملسو هيلع هللا ىلصوليس من باب َسّد ا�رائع ما جاء � قو
كْ

َ
نْ  الَكبَائِرِ  أ

َ
َعنَ  أ

ْ
 يَل

يْهِ  الر°ُجُل  ، رَُسوَل  يَا: ِقيَل  ".َواِ½َ ِ يَْف  اب°
َ
�َعنُ  َو

ْ
يِْه؟ الر°ُجُل  يَل بَا الر°ُجُل  يَُسب� ": قَاَل  َواِ½َ

َ
 أ

بَاُه، فَيَُسب�  الر°ُجِل،
َ
هُ  َويَُسب�  أ م°

ُ
م Éf سواء أدى إ   )á(."أ ألن َسب° اgاس ولعنهم Áُر°

الرّد بسب� وا½ي ا¦ا ولعنهما أم لم يؤد� إ  ذلك. و¯نما ُعد° هذا من أك¹ الكبائر �ا 
 فيه من ُجرم مضاَعف: سب� وا½ي اآلخرين والتسب�ب � الرد بسب� وا½يه ولعنهما.

وفيما يأî عرض أهم اآلراء حول سّد ا�رائع، وسأكتµ � هذا ا�قام بالعرض 
  فقط، دون مناقشة أو تعقيب، وستأî مناقشة هذه اآلراء � فيما بعد.

  :يف َسّد الذرائعرأي املالكية 

كية بالقول بسد ا�رائع، وأشهر موضوع يقولون فيه بسد ا�رائع هو منع اشتهر ا�ال
  إ  الربا.  - Éدة-بيوع اآلجال ال¥ يتذرع بها اgاس 

استدل ا�الكية � مwعية العمل بسّد ا�رائع بنوعk من األدلة: األول: القياس 
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 ٣٠٠  

اgصوص  � بعض اgصوص الwعية ال¥ وردت بتحريم بعض ا�رائع، وا®ا:
  الwعية ال¥ تدعو إ  اجتناب ما فيه شبهة أو ريبة.

  أما ا\صوص ال�عية ال� وردت بتحريم بعض ا�رائع، فأهمها: 

á- ) : تعا óفِِريَن قوZَ
ْ
َ َيُقولُوا َراِعنَا َوقُولُوا اْغُظْرنَا َواْسَمُعوا َولِل

يَن آََمنُوا ال ِ
°

َها ا� ف�
َ
يَا أ

ِ]مٌ 
َ
ن« ا�ؤمنk  -تعا - . قال اÇا5: "وجه ا½]ل من اآلية أنه )ü�Çáقرة: (ا )َعَذاٌب أ

 Fملسو هيلع هللا ىلصعن أن يقولوا للن  Fgبهذا  ملسو هيلع هللا ىلص"راعنا" ألن أهل الكفر ¾نوا إذا خاطبوا ا
اللفظ أرادوا به َسب°ُه، فمنع ا�ؤمنk أن æاطبوه بهذا اللفظ، و¯ن ¾ن ال يصح أن يريد 

عU ا�ريعة، وهو العقد ا�ي يريد الفاجر أن يتوصل به مؤمن شيئا من ذلك. وهذا م
  )á(به إ  الربا فيُْمنَُع من ذلك الصالح، و¯ن ¾ن ال يريد به ذلك."

å- ) : تعا óبِْت قو َْحِر إِذْ َفْعُدوَن ِ� الس° ْÇَة ا َéِنَْت َحا¾َ ¥ِ
°
َقْرَيِة ال

ْ
ُهْم َعِن ال

ْ
ل
َ
َواْسأ

ِييِهْم ِحيتَاُغُهمْ 
ْ
ِييِهْم َكَذلَِك َغبْلُوُهْم بَِما َ¾نُوا  إِْذ تَأ

ْ
 تَأ

َ
 يَْسِبتُوَن ال

َ
يَْوَم َسبِْتِهْم Éً°fُ َوَيْوَم ال

، ذلك أنهم تذرعوا إ  صيدها باmظر عليها يوم السبت بما )á�ç(اÇقرة:  )َفْفُسُقونَ 
  )å(يمنع رجوعها، ثم يتصيدونها يوم األحد، فعاقبهم اهللا عز وجل � ذلك.

ç- ) : تعا óٍم) قو
ْ
َ َعْدًوا بَِغْ¤ِ ِعل ِ فَيَُسب�وا اب° يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اب° ِ

°
َوال تَُسب�وا ا�

�÷.(  k�á(األنعام: wال  -مع كونه مباحا � األصل-فقد ن« عن سّب آ�ة ا� òح
�ون � ذلك بسّب اهللا عّز وجّل.wيرّد ا�  

ü-  óملسو هيلع هللا ىلصقو :" ُ َعَن اب°
َ
لُوَها، َفبَاُعوَهال ُحوُم فََجم° َمْت َعلَيِْهُم الش� قال  )ç(." ا]َُهوَد، ُحر�

اÇا5: "فلما باعوها وأكلوا أثمانها ¾ن ذلك بم/لة أكلها. و�ذلك من باع عwة 
دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعwين درهما كمن باع عwة دراهم بعwين 
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٣٠١  

  )á(درهما."

  عو إ  اجتناب الشبهات وما فيه ريبة، فأهمها:أما ا\صوص ال� تد

á-  óنِينٌَة، َو¯ِن° الَكِذَب ": ملسو هيلع هللا ىلصقو
ْ
ْدَق ُطَمأ  يَِريبَُك، فَإِن° الص�

َ
 َما ال

َ
َدْع َما يَِريبَُك إِ 

  )ç(قال اÇا5: "وهذا ن© عن ترك ما يريب، وليس � الريبة أعظم �ا ذكرناه". )å(."ِريبَةٌ 

å-  óَالَ ": ملسو هيلع هللا ىلصقوmُل ا ، ٌ �kَََرامُ  بmَوا ، ٌ �kَُمَشب°َهاٌت  َوَبيْنَُهَما ب  
َ
 اg°اِس، ِمنَ  َكِث¤ٌ  َفْعلَُمَها ال

َ+  َفَمِن    ا�َشب°َهاِت  اي°
َ
يِنهِ  اْست¹ََْأ بَُهاِت  ِ�  َوَقعَ  َوَمنْ  وَِعرِْضِه، ِ½ِ  َحْوَل  يَْرَ&  َكَراٍع : الش�

،�َmِنْ  يُوِشُك  ا
َ
  يَُواقَِعُه، أ

َ
ال

َ
  ِحً�، َمِلٍك  ِلُ��  َو¯ِن°  أ

َ
ال

َ
ِ  ِحَ�  إِن°  أ رِْضهِ  ِ�  اب°

َ
 )Áَ.")üَاِرُمهُ  أ

قال اÇا5: "ال خالف بk ا�سلمk أنه Æب � اإلنسان أن يفعل ما هو أبرأ 
وقال تعقيبا � َمَثل اmَِ�: "و¯ذا ¾ن ذلك كذلك وجب أن ي�ك ما يضارع  )ù(½ينه."

  )�(به إ]ه." اmرام ويتوصل

وأبرز مسألة قال فيها ا�الكية بسّد ا�رائع ì ا�نع من بيوع اآلجال ال¥ يتذرع 
بها اgاس Éدة إ  الربا. وقد اختلف علماؤهم � سبب ا�نع: فذهب بعضهم إ  أن 
سبب ذلك هو كونها أكv معامالت أهل الربا. و� هذا الرأي، يكون اmكم تبعا 

ن ُعِلم من Éدته استعمال تلك العقود للتحي�ل � الربا، nُِل عقده لعادة الشخص، فم
م\ عقده. وذهب بعضهم إ  أن السبب 

ُ
� ذلك وفُِسخ. ومن لم ُفْعَهد عليه ذلك، أ

هو سّد ذرائع الربا، و� ذلك يُمنع ال�، بغض اgظر عن القصد إ  الربا أو عدم 
ب اعتداد مالك باهمة فيها هو أن قصد اgاس وذكر ابن Éشور أن سب )�(القصد إ]ه.
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 ٣٠٢  

م الربا،  إ  فعلها أفe إ  شيوعها وانتشارها، فحصلت بها ا�فسدة ال¥ ألجلها ُحر�
فسبب اعتداد مالك با�همة فيها هو شيوعها حò صار اgاس يتحي°لون بها � ما ُمِنع 

و شيوع اذر�ع بها إ  عليهم، فال يكون معيار ا�نع هو قصد الشخص، و¯نما ه
  )á(ا�حظور.

  :يف سّد الذرائع رأي ابن حزم

يرفض ابن حزم -ريم �ء بالظن أو بالشبهة أو االحتياط، ويرى أن اmرام هو ما 
حرمه الwع ·احة، وما لم �رمه الwع ·احة فهو � اإلباحة. كما يرى أن 

كنهما غ¤ واجبk، وال Æوز ألحد أن اجتناب الشبهات وال±ام الورع ُمَرغ°ب فيهما، ول
م  م ما لم ُ�ر� يلزم اgاس بهما. و¼ ذلك يقول: "وال �ل ألحد أن �تاط � ا½ين فيَُحر�
 �اهللا تعا ، ألنه يكون حينئذ مف�يا � ا½ين، واهللا تعا  أحوط علينا من بعضنا 

� اسمه وصفته بتحريمه.  بعض. فالفرض علينا أال {رم إال ما حرم اهللا تعا ، ونص
وفَْرٌض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعا  � إباحة ما � األرض gا، إال ما نص 
� -ريمه، وأال نزيد � ا½ين شيئا لم يأذن به اهللا تعا . فمن فعل غ¤ هذا فقد 

 óاهللا عز  وجل ورسو Vبأعظم الكبائر."ملسو هيلع هللا ىلصع Bوأ ،)å(  

بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره، أو بàء َخوَْف ذريعٍة ويقول: "ف� من حكم 
إ  ما لم يكن بعد، فقد حكم بالظن، و¯ذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب 

  )ç(واÇاطل، وهذا ال �ل وهو حكم با�وى و³ن�ب للحق."

  ابن حزم مذهبه � اآل5: اويمكن تلخيص األسس ال� أقام عليه

á- تعا : (األصل � ما خلق اهللا تع óُكْم ا  أنه حالل، بد]ل قو
َ
ي َخلََق ل ِ

°
ُهَو ا�
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٣٠٣  

يًعا رِْض َ�ِ
َ
)، وال �رم منه إال ما نص الشارع � -ريمه، بد]ل �å) (اÇقرة: َما ِ� األ

َم َعلَيُْكمْ قوó تعا : ( ُكْم َما َحر°
َ
َل ل ). وبناء � ذلك فإن �áá) (األنعام: َوقَْد فَص°

ص الشارع � -ريمه هو من باب االف�اء � اهللا، بد]ل قوó تعا : -ريم ما لم ين
) ِ  َوَهَذا َحَراٌم َِْفَ�ُوا َ�َ اب°

ٌ
َكِذَب َهَذا َحالل

ْ
ِسنَتُُكُم ال

ْ
ل
َ
َوال َيُقولُوا لَِما تَِصُف أ

َكِذَب 
ْ
م أحٌد شيئا باحتياط أو خوف �áá) (اgحل: ال ) ويبطل بهذه اgصوص أن ُ�ر�
  )á(ذر�ع.ت

å-  آخر من نص أو kحليل إال بيقَن -ريُمه فال ينتقل إ  ا القاعدة أن "ما ُييُق�
َن -ليلُه فال سبيل أن ينتقل إ  احريم إال بيقk آخر من نص أو  إ�اع، وE ما ُييُق�

م أنه  ملسو هيلع هللا ىلصويستدل � ذلك بأن اå(  Fg(إ�اع، وبطل اmكم باحتياط." أمر من توه°
� الصالة أن ال يلتفت إ  ذلك وأن يتمادى � صالته، إال إذا سمع صوتا أو  أحدث

  )ç(وجد ر�ا.

ç-  .ها�ا�شب°هات ليست داخلة � دائرة اmرام، وال Æوز -ريمها و¯لزام اgاس ب�
 óوبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما ُشب�ه عليه من : ملسو هيلع هللا ىلصفقو ، ٌ �kَرام بmوا ٌ �kَالل بmا"

ثم ¾ن �ا استبان أترك، ومن اج�أ � ما يشك فيه من اإلثم أوشك أن يواقع ما اإل
استبان. وا�عاW ح� اهللا، من يرتع حول ا�m يوشك أن يواقعه" يُْستََفاد من ألفاظ 

� الورع، ونَص[ ج�[ � أن ما حول ا�m  ملسو هيلع هللا ىلصرواياته ا�تعددة أن "هذا َحض[ منه 
ل ليس من ا�m، وأن  تلك ا�شتبهات ليست بيقk من اmرام، و¯ذا لم تكن �ا فُص�

  )ü(من اmرام، ف© � حكم اmالل."

ويقول عن اجتناب ا�شتبهات: "هذا إنما هو ُمْستََحب[ للمرء، خاصة فيما أش� 
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 ٣٠٤  

م ا�شتبه،  )á(عليه، وأن° ُحكم من استبان ó األمر 'الف ذلك." ويقول: "ومن َحر°
ويقول  )å(ك، وحكم به � اgاس فقد زاد � ا½ين ما لم يأذن به اهللا تعا ."وأفò بذل

- عن ا�ين يقولون بسّد ا�رائع: "ومن العجيب أن خوف اmرام أن يقع فيه غ¤هم 
قد أوقعهم يقينا � مواقعتهم يقk اmرام، ألنهم حرموا ما لم �رمه  - ولعله ال يقع فيه

mُم ا ل اmرام وال فرق."اهللا تعا ، وÁُر�
�
  )ç(الل كُمَحل

ü-  يدع ما ال òح kابن حزم حديث: "ال يبلغ العبد أن يكون من ا�تق âيف
  )ü(بأس به حذرا �ا به بأس" بأن ذلك ّحض[ � الورع ال إÆابا لل�ك.

ويلخص ابن حزم موقفه من الشبهات بقوó: "فنحن {ض� اgاس � الورع كما 
 Fgهم ا ونََدَنُهم إ]ه، ونش¤ عليهم باجتناب ما حاك عليهم � اgفس، وال  ملسو هيلع هللا ىلصحض°

�  ملسو هيلع هللا ىلصنق\ بذلك � أحد وال نفتيه به فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول اهللا 
  )ù(أحد."

ù- ) : تعا óَيُقولُوا َراِعنَا َوقُولُوا يرد ابن حزم االستدالل بقو َ
يَن آََمنُوا ال ِ

°
َها ا� ف�

َ
يَا أ

، و¯نما ì من ملسو هيلع هللا ىلص) بأن علة اg© لم ينص عليها القرآن الكريم وال الرسول ُظْرنَااغْ 
قول الصحا( وال حجة � قول الصحا(، ولزم الوقوف � ظاهر اgص دون Ãث عن 

  )�(العلة.

  :يف سّد الذرائع الشافعيرأي 

Zم ذهب اإلمام الشاف� إ  رفض القول بسد ا�رائع، واحتج � ذلك بكون األح
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٣٠٥  

� الظاهر فقط، حيث يقول: Uَْاإلسالم ُيب �  �̂ ا�غي°ب.  "األحZم � الظاهر واهللا و
جعل gفسه ما حظر اهللا تعا  عليه  ]أي الظن[ومن حكم � اgاس باإلْزَ¾ن 

 
ُ

óا�غي° ملسو هيلع هللا ىلص ورسو �ب؛ ألنه ال يعلمه إال ؛ ألن اهللا عز وجل إنما يو^ ا®واب والعقاب 
 هو جل ثنا

ولو ¾ن ألحد أن يأخذ  .ف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهرؤه، و°9
وما وصفت من هذا يدخل � �يع  .ملسو هيلع هللا ىلص¾ن ذلك لرسول اهللا  ،عليه داللة بباطٍن 
   )á(."العلم

  واستدل ® هذا ا�بدأ بأدلة، أهمها ما يأ5: 

á -  óوأنهم إنما يُ  ملسو هيلع هللا ىلصأن اهللا تعا  أخ¹ رسو ،kقيقة ا�نافقÃ كون أيمانهم علنون[
 :kذلك مانعا من قتلهم (سورة ا�نافقá-å( . ولكن مع كفرهم وا¿اذهم إعالن

ُ  ،يتناكحون ويتوارثونأقر°هم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا اإليمان ُجن°ة، فإن  هم �م إذا حûوا سْ وي
 )å(.أحZم ا�سلمkبو�كم �م  ،القسمة

å-  óَو¯ِن°ُكمْ " :ملسو هيلع هللا ىلصقو . ٌwََنَا ب
َ
َما أ ََن إِغ°

ْ
m

َ
ْن يَُكوَن أ

َ
، فَلََعل° َنْعَضُكْم أ ° َ�ْتَِصُموَن إِ

َ
¿ 

ِتِه ِمْن َنْعٍض  ٍء ِمْن َحق�  ،Ãُِج° ْàَِب ُ َó ْسَمُع ِمنُْه. َفَمْن قََضيُْت
َ
ا أ ِْو ِمم°

َ
} َ�َ ُ َó َ\ِْق

َ
فَأ

ِخيهِ 
َ
  ،أ

ً
ُخْذ ِمنُْه َشيْئا

ْ
ُ قِطْ  ،فََال يَأ

َ
ó ْقَطُع

َ
َما أ فأخ¹هم يقول الشاف�: " )ç("َعًة ِمَن اg°اِر.َفإِغ°

 ل� وأن قضاءه ال ُ�ِ  ،وأن اmالل واmرام عند اهللا � اÇاطن ،أنه يق\ بالظاهر
 )ü("م اهللا تعا  عليه إذا علمه حراما.للمق\ ó ما حر° 

ç- ق óهَ أف� " :ملسو هيلع هللا ىلصو °gهُ تَ نْ قد آن لكم أن تَ  اُس ا ا َÁَ اَب أَص  نْ مَ  .اهللا تعا  مِ ارِ وا عن 
 هذه القاذورات شيئا فَ  نْ م مِ كُ نْ مِ 

ْ
ِ  ِ�ْ تَ سْ يَ ل عليه  مْ قِ نُ  هُ تَ حَ فْ gا َص  دِ بْ ه من فُ فإن°  ،اهللا ْ�ِ سِ ب
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 ٣٠٦  

وأنهم إذا أبدوا ما  ،فأخ¹هم أنه ال يكشفهم عما ال يبدون من أنفسهم )á(."كتاب اهللا
  فيه اmق� 

ُ
  )å(وا بذلك.ذُ خِ عليهم أ

ü-  kيك بن قصة ا�العنة بf هالل بن أمية وزوجته، عندما اتهمها بالزنا مع
وَها،": ملسو هيلع هللا ىلصسحماء، وأنها nلت من ذلك الزنا. وقد قال  بِْ:ُ

َ
َحَل  بِهِ  َجاَءْت  فَإِنْ  أ

كْ
َ
 أ

، ِkْ
، َسابِغَ  الَعيْنَ ِkْ

َتَ
ْ

[
َ
جَ  األ

°
، َخَدل ِkْ

اقَ يِك  َفُهوَ  الس° ِwَِفجاءت به كذلك،  ،"َسْحَماءَ  بن ل
gفقال ا Fملسو هيلع هللا ىلص :" 

َ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  َمeَ  َما لَْوال Zَنَ  اب°

َ
نٌ  َولََها ِ�  ل

ْ
ولم يقول الشاف�: " )ç( ."َشأ

  نة ال¥ ال تكون داللةٌ يستعمل عليهما ا½اللة اÇي� 
َ
أن يكون  هُ وذلك خ¹ُ  ، منهاkَ بْ أ

  )ü("الو½، ثم جاء الو½ � ما قال.

 Fgأقوى من ا�رائع، فإن ذلك يدل قد أبطل حكم ا½اللة  ملسو هيلع هللا ىلصو¯ذا ¾ن ا ì ¥ال
� بطالن ما هو أضعف منها من ا�رائع؛ ألن إبطال األقوى يدل � بطالن ما هو 
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 ¯�{̄ b�Wj̄ , °¶2̄Āū̄ °�Q̄ �AL̄W̄ ¯̀  : Ç-��,7̄  �°�
 P̄�M̄ C ±),̄ ®��  � �̄ �¼®f �̄®\�.̄ H ®� °�M̄  ]�̄°̀ /̄ ¯� : °¶�̄�M̄ ��  } ,  U ®� °�<̄ �̄ �¼/̄ ���
 :�̄�L.̄̄ ®O°9L̄7̄  S
 �6	̄ ¤H®,���
 P̄�3̄ ¯̀  , °¶�̄ḡ¯̀  , ®T °�9̄�
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٣٠٧  

  )á(أضعف منه.

ù -  Bَت°َة، ثم أ
ْ

Çُمَزِغي°َة ا
ْ
روى الشاف� أن ُرَ¾نََة نَْن َقبِْد يَِزيَد طلق امرأته ُسَهيَْمَة ال

 فقال: يَا رَُسو ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
°

رَْدُت إِال
َ
ِ َما أ َت°َة، َوَواب°

ْ
Çُسَهيَْمَة ا îِ

َ
ْقُت اْمَرأ

°
 َطل

�
، إِ ِ َل اب°

 ِ  َواِحَدًة؟«لُِرَ¾نََة:  ملسو هيلع هللا ىلصَواِحَدًة، َفَقاَل رَُسوُل اب°
°

رَْدَت إِال
َ
ِ َما أ ِ َما » َواب° َفَقاَل ُرَ¾نَُة: َواب°

هَ   َواِحَدًة، فََرد°
°

رَْدُت إِال
َ
ِ أ ِْه رَُسوُل اب°

َ
   )å(."ملسو هيلع هللا ىلصا إِ]

ن، فجعل إيقاع  وا�الحظ أن الشاف� قد َفâ° "الظاهر" � هذه الواقعة با�عU ا�تيق°
ن � كونه ثالثا، و�لك  نا، وجعل لفظ اÇتة Áتمال، غ¤ متيق° الطالق ظاهرا، أي متيَق°

واألغلب � و¼ ذلك يقول: " قُِبَل فيه قول صاحبه بأنه إنما قصد الطالق مرة واحدة.
 ،طالق :Çتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطالق بقوóاأنت طالق  :من سمع قول رÙنة المرأته

ولكنه �ا ¾ن ظاهرا � قوó  ،أنه أراد اإلبتات بثالث ؛Çتة إرادة �ء غ¤ األولاوأن 
ويقول:  )ç(."إال بظاهر الطالق وذلك واحدة -  ملسو هيلع هللا ىلص -واحتمل غ¤ه لم �كم رسول اهللا 

 ،إيقاع طالق ظاهر "طالق"ألن  "؛Çتةاأنت طالق "ويبطل مثله من قول الرجل المرأته "
والقول قوó � ا�ي  ،فعليه الظاهر ،-تمل زيادة � عدد الطالق وغ¤ زيادة "Çتة"او

 م عليه أبدا إال بظاهر، وÆُ كَ حò ال ُ�  ،�تمل غ¤ الظاهر
ُ

óغ¤ عل القول قو � 
   )ü(."هرالظا

عند اgظر � ما ذكره الشاف� من أدلة نالحظ أن األدلة األربعة األوí ظاهرة � 
فهو د]ل �  -قصة رÙنة-اmكم بالظاهر، وليست Áّل خالف، أما ا½]ل اËامس 

اعتبار القصد � اmكم وعدم االكتفاء بالظاهر؛ ألن الظاهر يدل � الطالق 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن رÙنة نفسه ¾ن يُدرك ذلك، و�لك جاء إ  اFg ا®الث. وا½]ل � ذلك 
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 ٣٠٨  

�تج أن قصده خالف ظاهر لفظه. فظاهر اللفظ الطالق اÇات، ولكنه قصد واحدة 
 Fgمن قصده، جعله كما قصد ورّد عليه زوجته، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصفقط، وبعد أن استوثق ا

  د]ل � اmكم بالقصد ال بظاهر اللفظ.

لظاهر ال¥ دلت عليها اgصوص الwعية، يرفض بناء � قاعدة اmكم باو
الشاف� اmكم � اgاس بالظن، كما يرفض إبطال العقود بالقصد الفاسد، ويرى أن 

: "§ها السابقةذكر األدلة العقود ال ُفبِْطلُها إال ما ورد اgص عليه � لفظها. يقول بعد 
ا من حكم اإلزÙن، فأعظم من ا�رائع � اÇيوع وغ¤ه ]الظن[بطل حكم اإلزÙن تُ 

بk  مَ كَ من اmكم باإلزÙن خالف ما أمر اهللا عز وجل به أن ُ�ْ  ما فيما وصفُت 
   )á(."ملسو هيلع هللا ىلصوما حكم به رسول اهللا  ،عباده من الظاهر

ال يفسد بàء  .أبدا إال بالعقد نفسه وهذا يدل � أنه ال يفسد عقدٌ ويقول: "
وال  ،إال بعقده فسدهنو�ذلك À �ء ال  .غلباألم وال بوال بتوه�  ،رهمه وال تأخ° تقد° 

من اÇيوع بأن  نبطلولو جاز أن  .سوء ةُ وهذه ني°  ،هذه ذريعة :يقولنفسد اÇيوع بأن 
اÇيوع � ¾ن أن يكون ا]قk  ،أن تكون ذريعة إ  ا�ي ال �ل خافمò  :قاليُ 

اش�ى سيفا ونوى بwائه   لوأال ترى أن رجال .به من الظن رد° بعقد ما ال �ل أوí أن يُ 
 ولم يبطل بها اÇيع. ،وÙنت اgية بالقتل غ¤ جائزة ،¾ن الwاء حالال ،أن يقتل به

 ... و�ذلك لو باع اÇائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجال ¾ن هكذا :قال
ّ

 فإذا دل
ال  ،هاعقدِ  اهرِ بظ ثبُت تكم اإلسالم � أن العقود إنما ثم Éمة حُ  ،نةثم الس�  ،الكتاب

قدت � الظاهر صحيحة أوí أن ال تفسد ¾نت العقود إذا عُ  ،ة العاقدينها نّي دُ فسِ يُ 
   )å(."ما ضعيفاإذا ¾ن توه�  ماثم سي° ، م غ¤ Éقدها � Éقدهابتوه� 
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  :الذرائع سّدعمل بمعيار ال

� بعد اgظر � مفهوم سّد ا�رائع، و¼ آراء العلماء � العمل بسد ا� °kرائع ، تب
أن ا�عيار الضابط للمسألة هو اgظر إ]ها من خالل ثالث مقامات: مقام اإلرشاد، 

  ومقام اmكم والقضاء، ومقام السياسة الwعية.

  : مقام اإلرشاد: أوالً 

هذا ا�قام هو مقام تعليم اgاس أحZم ا½ين، و¯رشادهم إ  طريق اË¤ والصالح، 
wاألمور وطريق وتنف¤هم من طريق ال � والفساد، وتعليمهم Áاسن األخالق ومعا

، وبيان مقاطع اmقوق،  �kÇرام اmوا �kÇالل اmاس اgقوى. وهو يشمل: تعليم اا
ل مسؤو]ة ت:فاتهم، كما  وتعليمهم طريق الورع واتقاء الشبهات، وتعليمهم -م�

�¹ِ ": ملسو هيلع هللا ىلصقوó يشمل تنمية الوازع ا½اخ� � نفوس اgاس طبقا ل
ْ
ُلُِق، ُحْسنُ  ال

ْ
Ëْعمُ  ا ِ

ْ
 َواإل

ِرْهَت  َغْفِسَك، ِ�  َحاكَ  َما
َ
�نْ  َو

َ
ِلعَ  أ ويشمل هذا ا�قام الفتوى ال¥  )á(."اg°اُس  َعلَيْهِ  َفط°

تكون توجيها للناس و¯رشادا، واألصل � الفتوى عدم اإللزام، وال تص¤ الزمة إال إذا 
لت إ  حكم قضاº أو ق  انون تُسن�ه ا½ولة.-و°

 ¤Ëاس إ  طريق اgالعالم أن يرشد ا � ýو�ا ال شك فيه أنه � هذا ا�قام ينب
واقوى والصالح، ويأمرهم بفعل الواجبات واجتناب ا�حرمات، ويرغبهم � ³ن�ب 

 óََالُل ": ملسو هيلع هللا ىلصالشبهات وذرائع الفساد طبقا لقوmا ، ٌ �kَََرامُ  بmَوا ، ٌ �kَُمَشب°َهاٌت  يْنَُهَماَوبَ  ب  
َ
 ال

َ+  َفَمِن  اg°اِس، ِمنَ  َكِث¤ٌ  َفْعلَُمَها   ا�َشب°َهاِت  اي°
َ
يِنهِ  اْست¹ََْأ  ِ�  َوَقعَ  َوَمنْ  وَِعرِْضِه، ِ½ِ

بَُهاِت  نْ  يُوِشُك  اmَِ�، َحْوَل  يَْرَ&  َكَراٍع : الش�
َ
  يَُواقَِعُه، أ

َ
ال

َ
  ِحً�، َمِلٍك  ِلُ��  َو¯ِن°  أ

َ
ال

َ
 إِن°  أ

ِ  ِحَ�  رِْضهِ  ِ�  اب°
َ
وبناء � ذلك فال ينبý �سلم أن يُف¥ غ¤ه بالشبهات  )Áَ.")åَاِرُمهُ  أ

أن يش¤  -بدعوى ايس¤ و¯Æاد ا�خارج-ويرشدهم إ  الوقوع فيها، وال Æوز لعالم 
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 ٣١٠  

َمهم طرق ذلك االحتي
�
ال، مثل � اgاس باالحتيال � األحZم الwعية، وال أن يُعل

اذرع إ  الربا بعقود ومعامالت صورية، و¯رجاع ا�طلقة اÇائن بنZح احليل، 
و¯سقاط الكفارات والواجبات باالحتيال عليها؛ ألن ذلك إفساد ½ين اgاس 

  وأخالقهم.

اËالصة أنه � مقام اإلرشاد والفتوى ينبý العمل بسّد ا�رائع، بمعU إرشاد 
ذر�ع بما ظاهره اإلباحة إ  مناقضة مقاصد الشارع من أحZمه، اgاس إ  ³ن�ب ا

أو ارتكاب ا�حرمات، أو أخذ حقوق اgاس باÇاطل. وليس � هذا إفساد :فات 
اgاس بمجرد الظن أو حكٌم عليهم بمجرد اهمة، بل هو إرشاد �م بأن يكونوا 

م؛ صادقk مع أنفسهم، وأن ال يتظاهروا بفعل ا�باح وهم يق ل إ  ا�حر° صدون اوص�
  ألن اهللا عز وجل يعلم Óائرهم وÆازيهم � حسب قصودهم.

 
ً
  :مقام ا�كم والقضاء: ثانيا

من ا�علوم أن القا� ال يعلم الغيب وال يدرك حقائق األمور، و¯نما يق\ بناء 
راما، و¼ � األدلة الظاهرة ال¥ يقدمها اËصوم. وخطأ القا� � اmكم ال ُ�ِل� ح

نَا إِغ°َماقال: " ملسو هيلع هللا ىلصاmديث أنه 
َ
، أ ٌwَََو¯ِن°هُ  ب  Õِِيي

ْ
َْصُم، يَأ

ْ
Ëنْ  َنْعَضُهمْ  فَلََعل°  ا

َ
بْلَغَ  يَُكونَ  أ

َ
 أ

ْحِسُب  َنْعٍض، ِمنْ 
َ
ن°هُ  فَأ

َ
قِْ\  َصاِدٌق، أ

َ
ُ  فَأ

َ
ó.  ْقََضيُْت  َفَمن  ُ

َ
ó  َق�Ãِ ،فَإِغ°َما ُمْسِلٍم  َìِ  ٌقِْطَعة 

َها اِر،اg°  ِمنَ 
ْ
يَْحِمل

ْ
وْ  فَل

َ
  )á(."يََذرَْها أ

والقاعدة � اإلسالم أن اmكم يكون � الظواهر، أما الâائر ف© مو�ولة إ  
 لَْم قال: " ملسو هيلع هللا ىلصضمائر أصحابها، واهللا تعا  يتوí أمرها يوم القيامة. و¼ اmديث أنه 

�
إِ

 
َ
 أ

َ
ْغُقَب َقْن قُلُوِب اg°اِس، َوال

َ
ْن أ

َ
وَمْر أ

ُ
ال¥ سبق -و¼ قصة ا�العنة  )å(."ُشق° ُنُطوَغُهمْ أ

واحدا من أطرافها؛ ألن الزوج أقسم � صدقه �  ملسو هيلع هللا ىلصلم يعاقب الرسول  -ذكرها
                                           

�á� C)���� �:L�
 � ����� �A�
 :��� ,)9�MZ
 :��WG ,�L�� ]9:	 
�å� C�¥�B	 "�
��
 �Gx ��� ,��G>�
 :��WG ,�L�� ]9:	 



 

  

٣١١  

االتهام، والزوجة أقسمت � كذب الزوج � اتهامه إياها، وا�ت°هم بالزنا با�رأة أنكر، 
nَْرَ  بِهِ  َجاَءْت  فَإِنْ  ُظُروَها،اغْ " بعد افريق بينهما: ملسو هيلع هللا ىلصولم يوجد شهود عليه. وقال 

َ
 أ

َراهُ  فَالَ  وََحَرةٍ، ِمثَْل  قَِصً¤ا
ُ
  أ

°
ْسَحمَ  بِهِ  َجاَءْت  َو¯ِنْ  َكَذَب، قَدْ  إِال

َ
ْعkََ  أ

َ
، َذا أ ِkْ

َتَ
ْ

[
َ
 فَالَ  أ

ْحِسُب 
َ
  أ

°
ْمرِ  َ�َ  بِهِ  فََجاَءْت "، َعلَيَْها َصَدَق  قَدْ  إِال

َ
ُروهِ ـال األ

ْ
تلك العالمة  وبظهور )á(."َمك

 وجل عز اهللا ألن يُعاقبها، ولم ،لم يُغ¤� اmكم ملسو هيلع هللا ىلصظهر كذب ا�رأة، ولكن الرسول 

Zَِذبkَِ ( قال:
ْ
ِ إِن°ُه لَِمَن ال ْربََع َشَهاَداٍت بِاب°

َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
َعَذاَب أ

ْ
 َقنَْها ال

ُ
 ،)÷اgور: ( )َوَيْدرَأ

Üظر بغض ملة،¾ بالشهادة باإلتيان العقاب إسقاط � فاكتgوالكذب الصدق عن ا � 
  الشهادة. تلك

أنه � مقام اmكم والقضاء ال ينبý العمل بسّد ا�رائع، بل يكون  اËالصة
  اmكم � الظاهر بما هو قائم من اmجج واÇي�نات، واهللا تعا  يتوí الâائر.

  :مقام القضاءبني التفريق بني مقام اإلرشاد وضرورة 

الwع أدلة كث¤ة تدل � افريق بk مقام اإلرشاد وبk مقام  يوجد � نصوص
 Fgكم، من أبرزها: قصة ابن َو]دة َزْمَعة، حيث حكم اmي�نة  ملسو هيلع هللا ىلصاÇقضاًء با

 Fgالف الواقع، أرشد اæ ºكم القضاmأن ا �الظاهرة، ولكن �ا وُِجَدت أمارات 
آلî: أخرج مالك � ا�وطأ عن Éئشة إ  العمل بما يوافق ذلك الواقع. والقصة ¾ ملسو هيلع هللا ىلص

ِ(  ْننُ  ُقتْبَةُ  َ¾نَ ر� اهللا عنها قالت: "
َ
  َعِهدَ  َوق°اٍص  أ

َ
ِخيهِ  إِ 

َ
ِ(  بِْن  َسْعدِ  أ

َ
ن°  َوق°اٍص  أ

َ
 أ

َْك  فَاقِْبْضهُ  ،ِم�Õ  َزْمَعةَ  َوِ]َدةِ  اْننَ 
َ

ْت  .إِ]
َ
ا: قَال َفتِْح  Éَمُ  َ¾نَ  فَلَم°

ْ
َخَذهُ  ال

َ
 اْننُ : َوقَاَل  ،َسْعدٌ  أ

 nِ
َ
°  َعِهدَ  َ¾نَ  قَدْ  أ

َ�ْهِ  َفَقامَ  .ِفيهِ  إِ
َ

nِ : َفَقاَل  َزْمَعَة، نْنُ  َقبْدُ  إِ]
َ
ِ(  َوِ]َدةِ  َواْننُ  أ

َ
�َ  ُوِ½َ  ،أَ 

  فَتََساَوقَا .فَِراِشهِ 
َ

ِ  رَُسولِ  إِ  ِ  رَُسوَل  يَا: َسْعدٌ  َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اب° nِ  اْننُ  !اب°
َ
°  َعِهدَ  َ¾نَ  قَدْ  ،أ

َ� إِ
nِ : َزْمَعةَ  ْننُ  َقبْدُ  َوقَاَل . ِفيهِ 

َ
ِ(  َوِ]َدةِ  َواْننُ  ،أ

َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل . فَِراِشهِ  َ�َ  ُوِ½َ  ،أ : ملسو هيلع هللا ىلص اب°

ِ  رَُسوُل  قَاَل  ُعم°  ،"َزْمَعةَ  ْننَ  َقبْدُ  يَا لََك  ُهوَ " ُ ": ملسو هيلع هللا ىلص اب°
َ

َو½
ْ
ِفَراِش، ال

ْ
َعاِهرِ  لِل

ْ
ََجرُ  َولِل

ْ
mُعم°  "،ا 
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 ٣١٢  

ى لَِما ،"ِمنْهُ  اْحتَِجFِ ": َزْمَعةَ  بِنِْت  لَِسوَْدةَ  قَاَل 
َ
ِ(  بِْن  بُِعتْبَةَ  َشبَِههِ  ِمنْ  رَأ

َ
ْت  .َوق°اٍص  أ

َ
: قَال

َِ َ  َحò°  َرآَها َفَما
َ  ل   )á(."وََجل°  َعز°  اب°

ó،  حكم بالو½ �ن ُو½ � فراشه، ألن تلك بي�نة ظاهرة � أن الو½ ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 
´، أرشد ا�رأة   - ال¥ ì تعت¹ قضاء أختا �لك الو½-ولكنه �ا رأى أن الو½ يُشبه ا�د°

بأن تعامله معاملة األجنF و-تجب عنه. فالقضاء هنا ¾ن بالظاهر، والفتوى 
 Fما بدا للن �  أنه حقيقة األمر. ملسو هيلع هللا ىلصواإلرشاد ¾ن بناء 

 óنَا إِغ°َما": ملسو هيلع هللا ىلصكما أن � قو
َ
ِييÕِ  َو¯ِن°هُ  ،بwٌََ  أ

ْ
َْصمُ  يَأ

ْ
Ëفريق ا..." د]ل ·يح � ا

بk مقام اmكم والقضاء وبk مقام الفتوى واإلرشاد؛ فقد �كم القضاء Ãكم 
Îالف للواقع بناء � ما ُفْعَرض عليه من اÇي�نات واmجج، ولكن الفتوى تكون 

حò لو ¾ن ذلك Îالفا  بوجوب عمل طر¼ ال/اع بما هو موافق mقيقة األمر،
ُم حالال.   للحكم القضاº؛ ألن اmكم بالظاهر ال ُ�ِل� حراما وال ُ�َر�

  :مقام السياسة ال�عيةا: ثا*ً 

ا�راد به أن تتخذ السلطة اmاكمة قرارا بمنع بعض ا:فات وا�عامالت ال¥ 
يظهر استعمال  ظاهرها ا¦واز حفظا للمصالح اËاصة والعامة. ويكون ذلك عندما

اgاس تلك ا:فات وا�عامالت للتوصل إ  فعل ا�حظور، أو �صل بسبب فعلها 
  éر �ماعة ا�سلمk أو بآحادهم.

وهذا ا:ف من السلطة اmاكمة ال يدخل � باب احريم، و¯نما هو من باب 
mعسف � استعمال اق بقصد حق السلطة اmاكمة � تقييد ا:ف ا�باح، ومنع ا

  اإلéار بالغ¤، ومنع احايل � األحZم الwعية.

ف � استعمال اmق سوابق � فعل اËلفاء الراشدين.  وقييد ا�باح ومنع اعس�
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٣١٣  

 فالقرآن أباح الزواج من يات؛� الزواج من الكتابعمر بن اËطاب ما فعله ومن ذلك 
ذلك  من سوء استخدام بن اËطابعمر خà ولكن �ا  Áصنات أهل الكتاب،

وما ينتج عنه من تعنيٍس وفتنٍة للمؤمنات، وخطر � أÓار ا½ولة وخططها  ا�باح،
.ó الك¹ى  إذا تزوج القادة من الكتابيات، ن« عن ذلك الزواج دون -ريم Lالس µف

ر� اهللا عنه يهودية، كتب إ]ه عمر أن بن ا]مان تزوج حذيفة للبيه  أنه �ا 
وا ا�سلمات وتنكحوا ا�ومسات. و¼ رواية: أن عُ دَ  أخ� أن تَ إا، فقال: يفارقه

 
َ
ì؟ فقال عمر: ال، ولكÕ أخاف أن تعاطوا ا�ومسات  امٌ رَ حَ حذيفة كتب إ]ه: أ

   )á(منهن."

ع  فعمر بن اËطاب ن« عن الزواج بالكتابيات لألسباب ال¥ ذكرها، ولكنه لم يد°
م ذلك الزواج، ب ق مناطه بوجود حاجة يب+ حكم اإلباحة جاريا عند -ق� ل أنه ُ�ر�

  ملجئة، أو وجود مصلحة راجحة � ذلك الزواج.

� العراق والشام �  تقسيم األرا� ا�فتوحةها امتناع عمر بن اËطاب عن ومن
� اعتبار أنه ¾ن يرى أن تقسيم األرض بk الفا-k من باب ا�باح ال  ،ا�جاهدين
فعل ذلك أحيانا كما هو �  -كما يرى ابن تيمية- ملسو هيلع هللا ىلصلواجب، وأن الرسول من باب ا

وبناء � ذلك، يُعّد فعل عمر  )å(خي¹، وامتنع عن ذلك أحيانا أخرى كما � فتح مكة.
  بن اËطاب من باب تقييد ا�باح حفظا �صالح ا�جتمع ا�سلم. 

يعة ³ميع الvوة � وقد امتنع عمر بن اËطاب عن تقسيم تلك األرا� سدا �ر
 kمة ا�سلمÉ خاصة ا�ين يأتون بعد تلك -أيدي طبقة صغ¤ة من ا�جتمع وحرمان

من فوائد تلك الvوة. و�ذلك سدا �ريعة حرمان ا½ولة اإلسالمية من  -ا�رحلة

                                           

�á� 3�
 ?,7 ?g© d93� ,h«A�
 ����
 ,H3�9,�
 �A� ��/� ,)9gL��
 ;WA�
 �
� :���� �'7 ���# ,��E� 
 � − E��# " �Ta$ ,EF�C 

�å� " ,h�WB�
 ��gt ,)9g9< ��
E�$ ,#�EC 



 ٣١٤  

  مصدر مهم لتخل تستعk به � تدب¤ شؤونها.

ة ومنعهم ا من الزواج أبدا إذا ¾ن قد دخل ومن ذلك فسخ اZgح ا�ي يتم � الِعد°
ن° " مالكبها، زجرا عن انتهاك حرمات اهللا تعا . فµ موطأ 

َ
َسِدي°ةَ  ُطلَيَْحةَ  أ

َ ْ
 َ¾نَْت  األ

َْت 
َ

، رَُشيْدٍ  - �µَِقَها، ا®°َق
°
تَِها ِ�  َفنََكَحْت  َفَطل بََها ،ِعد° َûََاِب، ْننُ  ُقَمرُ  ف َط°

ْ
Ëََب  اéََو 

  َزوَْجَها
ْ
بَاٍت، ِمْخَفَقةِ بِال َéَ  َق اِب  نْنُ  ُقَمرُ  قَاَل  ُعم°  .بَيْنَُهَما َوفَر° َط°

ْ
Ëَما: ا ف�

َ
ةٍ  أ

َ
 نََكَحْت  اْمَرأ

تَِها ِ�  ي َزوُْجَها َ¾نَ  فَإِنْ  ،ِعد° ِ
°

َق  بَِها، يَْدُخْل  لَمْ  تََزو°َجَها ا� ْت  ُعم°  بَيْنَُهَما، فُر�  بَِقي°ةَ  اْقتَد°
تَِها لِ  َزوِْجَها ِمنْ  ِعد° و°

َ ْ
َخرُ  َ¾نَ  ُعم°  ،األ

ْ
  اآل

ً
اِب  ِمنَ  َخاِطبا ُط°

ْ
Ëَق  بَِها، َدَخَل  َ¾نَ  َو¯ِنْ  .ا  فُر�

تَِها بَِقي°ةَ  اْقتََدْت  ُعم°  بَيْنَُهَما، ِل، َزوِْجَها ِمنَ  ِعد° و°
َ ْ
ْت  ُعم°  األ َخِر، ِمنَ  اْقتَد°

ْ
  ُعم°  اآل

َ
 Æَْتَِمَعانِ  ال

 
ً
بَدا

َ
ل أن من تزوج امرأة � عدتها فقد ارتكب Áّرما، وأن ذلك اZgح فاألص )á(".أ

باطٌل ينبý فسُخه، ولكن ذلك ال يمنع الرجل من خطبة تلك ا�رأة بعد عدتها 
وتزوجها � الطريقة الwعية، ولكن عمر بن اËطاب قيّد هذا ا�باح، وحكم 

ا �رائع الفساد. úبمنعه من ذلك سد 

عفان ر� اهللا عنه بتوريث ا�طلقة ثالثا � مرض  ومن ذلك حكم عثمان بن
ن° ا�وت. فµ موطأ مالك "

َ
َق  َعوٍْف  ْننَ  الر°nِْن  َقبْدَ  أ

°
تَهُ  َطل

َ
َت°ةَ  اْمَرأ

ْ
Çَعَها َمِريٌض، َوُهوَ  ا  فََور°

انَ  بن ُقثَْمانُ  تَِها انِْقَضاءِ  َنْعدَ  ِمنُْه، َقف° ت، ومنه فالطالق مباح للزوج � À وق )å(".ِعد°
وقت ا�رض، ولكن عثمان قي°د آثار الطالق الواقع � مرض ا�وت، ولم يُرت�ب عليه 
ف �نع الزوجة من حقها �  ا�نع من ا�¤اث؛ ألن الطالق � هذا الوقت مظنة اعس�

  ا�¤اث.

اËالصة أن السلطة اmاكمة �ا اmق � ا¿اذ ما يلزم من إجراءات قييد ا�باح 
ف � استعمال اmق بقصد حفظ نظام ا�جتمع وnاية حقوق اgاس.وا�ن   ع من اعس�
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  :الذرائع مناقشة أصحاب املذاهب يف سّد

 ýبعد عرض األقوال ا�ختلفة � قاعدة سد ا�رائع، وبيان ا�عيار الضابط ا�ي ينب
ه أصحابها اعتماده � العمل بهذه القاعدة، نعود إ  مناقشة تلك األقوال وما استدل ب

وجيهه � ضوء ا�عيار الضابط ا�ي ذكرناه.  

  :رأي الشاف�: مناقشة أوالً 

ال يرتبط بمقا� اإلرشاد والسياسة الwعية، األدلة إن ما ذكره اإلمام الشاف� من 
  . وينبn ýله � ذلكمقام اmكم والقضاء، بل يرتبط §ه ب

 ،kمثال ا�نافق µد فÚفاق، باستمرار �ذران  ملسو هيلع هللا ىلصسول القرآن الكريم والرgمن ا
ويقرÉن أصحابه، ويتوعدانهم بأشد العذاب، ولكن اmكم عليهم � ا½نيا Æري 
� ما يظهرونه، ال � ما يبطنونه. وهكذا العالم، Æب أن �ذر اgاس من اذرع 

م ب االحتيال � األحZبما ظاهره اإلباحة الرتكاب ا�حرمات، ويرشدهم إ  ³ن� 
، فإذا جاء مقام اmكم والقضاء، حكم � اgاس بما هو وهدم مقاصدها الwعية

  وأوE اmكم � اÇاطن إ  اهللا تعا . ،ظاهر

 óََن ": ملسو هيلع هللا ىلصقو
ْ
m

َ
ْن يَُكوَن أ

َ
، فَلََعل° َنْعَضُكْم أ ° َ�ْتَِصُموَن إِ

َ
. َو¯ِن°ُكْم ¿ ٌwََنَا ب

َ
َما أ إِغ°

ِتِه ِمْن َنْعٍض  ٍء ِمْن َحق� فَ  ،Ãُِج° ْàَِب ُ َó ْسَمُع ِمنُْه. َفَمْن قََضيُْت
َ
ا أ ِْو ِمم°

َ
} َ�َ ُ َó َ\ِْق

َ
أ

ِخيهِ 
َ
  ،أ

ً
ُخْذ ِمنُْه َشيْئا

ْ
ُ قِْطَعًة ِمَن اg°ارِ  ،فََال يَأ

َ
ó ْقَطُع

َ
َما أ 
ية هذا اmديث � األمر �  ."فَإِغ°

إنما هو � جانب اmكم القضاº، الوضوح بأن االل±ام بالظاهر من اmجج والشواهد 
حراما. وقد قال الشاف� نفسه � اعليق �  ل� ال ُ�ِ القضاº ولكن هذا اmكم 

 ،هذا اmديث: "فأخ¹هم أنه يق\ بالظاهر، وأن اmالل واmرام عند اهللا � اÇاطن
ف Æب  هُ مَ لِ تعا  عليه إذا عَ  م اهللاُ ó ما حر°  للمق\ّ  ل� ال ُ�ِ  هُ وأن قضاءَ 

°
حراما." فا��

عليه أن يتبع حقائق األمور وينظر إ  قصده وما � نفسه، و]حذر من الوقوع � 
ه جهل اgاس Ãقيقة فعله وسوء قصده، فإن ر� غُ اmرام ا�ي يقوده إ  عذاب اgار، وال فَ 



 ٣١٦  

الواقع وحò لو حكم ó القضاء باستحقاق ما هو � ذلك ال ينفعه وال �ل ó اmرام. 
ليس حقا ó، فإنه ال Æوز ó أخذ ذلك الàء، وأخُذُه ó إنما يكون أخذا لقطعة من 

  نار جهنم. 

عدم االعتداء � حقوق وهكذا العالم، Æب أن يدعو اgاس إ  حسن القصد و
ا�ي تبدونه مستوفيا  م صحيحة مادام الظاهركأفعالإن يقول �م ال ، واآلخرين
بالظاهر من اmجج بينهم  مر إ  اmكم والقضاء قeفإذا جاء األ .للwوط

 .kوال¹اه  

 óهَ أف� " :ملسو هيلع هللا ىلصو¼ قو °gهُ تَ نْ قد آن لكم أن تَ  اُس ا ا َÁَ اَب أَص  نْ مَ  .اهللا تعا  مِ ارِ وا عن 
 هذه القاذورات شيئا فَ  نْ م مِ كُ نْ مِ 

ْ
ِ  ِ�ْ تَ سْ يَ ل ه علي مْ قِ نُ  هُ تَ حَ فْ gا َص  دِ بْ ه من فُ فإن°  ،اهللا ْ�ِ سِ ب

أن إقامة العقوبات اmدية � مرتكF ا¦رائم ا�تعلقة  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بk° "، كتاب اهللا
Ãقوق اهللا تعا  إنما تكون � من جاهر بذلك، أما من أخÜ ذلك ولم Æاهر به 

، لعله يتوب فيتوب اهللا عليه. تعا  اهللا فاألصل فيه اmفاظ � الس�، وترك أمره إ 
 بدأ أوال بتحذير اgاس من ا�حرمات وأمرهم باجتنابها، قبل ولكن اFg ص@ اهللا

 °kأن يأن يب ýكم بالظاهر. وهكذا العالم، ينبmوا �اس رشد  مبدأ السg³نب إ  ا
� والعلن، فإذا جاء األمر إ  اmكم  �âعية � الwم الZالفة األحÎو eالقضاء، ق

ُ قصدُ  ل: ال يهمّ ألحد أن يكتµ بالقومكن بالظاهر. وال ي ون من �âِ كم وال ما ت
وء واالحتيال � األحZم الwعية، ولكن ا�هم أن ظواهر ت:فاتكم ال تكون الس� 

  Îالفة للwوط الwعية. 

 إِن° بدأ بوعظ الزوجk ودعوتها إ  اmق، فقال: " ملسو هيلع هللا ىلصÚد اFg ، و¼ قصة ا�العنة
 َ ن°  َفْعلَمُ  اب°

َ
َحَدُكَما أ

َ
تم إيقاف الزوجة بعد الرابعة ". وتَائٌِب  ِمنُْكَما َفَهْل  ٌب،َ¾ذِ  أ

ا( ُموِجبَةٌ و-ذيرها من أن اËامسة  ُفوَها، اËَاِمَسةِ  ِعنْدَ  َ¾نَْت  فَلَم°  إِغ°َها: َوقَالُوا َوق°
أي موجبة �ا وصف اهللا تعا  من الغضب. ولكن بعد استكمال إجراءات  )،ُموِجبَةٌ 
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وبة عن الطرفk. و� الرغم من ظهور قرينة تدل � كذب ا�العنة سقطت العق
لم Æعل تلك القرينة موجبة للعقوبة؛ ألن القرآن نص � أن  ملسو هيلع هللا ىلصا�رأة، إال أن الرسول 

  العقوبة ا½نيوية.أطرافها عن فع دياستكمال إجراءت ا�العنة 

ُ وهكذا العالم، يقول إن عدم توف�   رَ دْ اmدود تُ سقطها، وأن ر fوط إقامة العقوبة ي
ُ
 أ

بالشبهات، ولكنه ال يقول للناس ال يهم أن ترتكبوا ا�حرمات، و¯نما ا�هم أن 
 ُ
َ

وها بالشبهات، وتطمسوا ا½الئل عليها! ولكن يفتيهم بوجوب ترك ف� ¿فوها، و-
 قeَ ا�حرمات ويرشدهم إ  السلوك اmسن، فإن وقع اتهام شخص �ريمة، فإنه ال يُ 

   إذا وُِجدت ا½الئل الظاهرة � ذلك.عليه بالعقوبة إال

اËالصة أنه مع مراÉة القضاء بالظواهر، و¯همال األمور اÇاطنة ال¥ ال تدل عليها 
قرائن ظاهرة، إال أنه ينبý أن يُبk° للناس أن حكم القضاء بالظاهر ال يعÕ إعفائهم 

� الوقوع � من ا�سؤو]ة ا½ينية واËلقية عن قصودهم السيئة واحتيا�م 
ا�حظورات. فإذا طلق رجل زوجته بلفظ كناية وقصد الطالق، صارت زوجته طالقا. 
فإذا زعم عند القا� أنه لم يقصد الطالق، وَحَكم القا� بعدم وقوع الطالق، فإن 
ُحكم القا� ال يلý آثار الطالق وال ُ�ّل ó اmرام. و¯ذا وقع االتفاق � نكاح 

ا  úÓِ حليلدون ا:يح بذلك � صيغة العقد، وحكم القا� بصحة اZgح، فإن ا
َعَن "أنه قال:  -ر� اهللا عنه-ذلك ال يُعµ الطرفk من ا½خول � ما روي عن = 

َ
ل

 ِ ُ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اب°
َ

ó َل
°
ُمَحل

ْ
َل، َوال

�
ُمَحل

ْ
  )á(."ال

 
ً
  :رأي ا�الكية: مناقشة ثانيا

�رائع ينبý أن ُ�مل � مقام اإلرشاد ومقام ما ذهب إ]ه ا�الكية � سّد ا
  السياسة الwعية، وليس � مقام اmكم والقضاء. 
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� مقام الفتوى واإلرشاد، يُقال للناس: إن اذر�ع بأمر ظاهره اإلباحة للوصول إ  
م  ما هو Áظور Éf ت:�ٌف باطل، واذر�ع ببيوع اآلجال للتوصل إ  الربا Áر°

واÇطالن هنا بمعناه الw´ ال القضاº، أي بمعU أن الفعل من©[ عنه Éf  وباطل.
ويأثم صاحبه، أما اÇطالن بمعناه القضاº بأن ُ�كم بفسخ العقد وعدم ترتب آثاره 

  عليه فهذا �ء آخر، ُفنَْظر فيه إ  ش�يات العقد وحيثياته. 

اÇطالن Éf ثابت � وافريق بk الصحة واÇطالن قضاًء وبk الصحة و
Úد هذا افريق ظاهرا، حيث نص القرآن الكريم  -مثال-الwع، فµ آيات اللعان 

� أن دعوى الزوج ا�ي يقذف زوجته بالزنا صحيحة قضاًء إذا شهد 3س شهادات 
باهللا، ولكنه إن ¾ن � حقيقة األمر ¾ذبا فدعواه باطلة وهو من ا�لعونk، و¼ اللعن 

اللة � اÇطالن Éf، وترت�ب العقوبة الwعية و¯ن ¾نت العقوبة القضائية 
ية ا½
قد سقطت. و�ذلك الزوجة، إنكارها صحيح قضاًء إذا شهدت 3س شهادات باهللا 
 ،Éf أن زوجها ¾ذب، ولكنها إن ¾نت ¾ذبة � حقيقة األمر فإنكارها باطل

الwعية و¯ن ¾نت العقوبة وعليها غضب اهللا تعا ، وبذلك تستحق العقوبة 
  القضائية قد سقطت عنها.

كما أن من ا�بادئ ا®ابتة Éf أن À° شخص يُعاَمُل بقصده، وال يؤث�ُر القصُد 
ُء Çعض اgاس  �Öعددهم-ال َvُمهما ك-  Bت:�ف من ¾ن قصُده حسنا إذا أ �

.Éf الوجه ا�قبول �  با:�ف 

wة القصد إ  -عية يكون ا�عيار ا�ي ذكره ا�الكية و¼ مقام السياسة ال َvْمن َك
مناسبا لصدور قرار (قانون) من السلطة اmاكمة بمنع ا:فات  -ا�حظور وندرته

ال¥ ينتw بk اgاس احي�ل بها � الوصول إ  ا�حرمات، و¯ن ¾نت تلك 
ا تف\ إ]ه من مفاسد ا:فات � أصلها مباحة. ويكون ا�نع منها بناء � م

fعية وانتهاك mقوق اgاس. وا�نع هنا ال يكون بمعU احريم الw´؛ ألن 
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احريم من حّق الشارع اmكيم، ولكن يكون من باب تقييد ا�باح ا�ي يُستعمل 
للتوصل إ  ا�فاسد، أو من باب منع اعسف � استعمال اmق لإلéار باآلخرين، أو 

من الشبهات ال¥ تؤدي إ  إفساد أخالق اgاس واجرؤ � حدود اهللا  من باب ا�نع
  تعا .

أما � مقام اmكم والقضاء، فإن اmكم يكون � أساس اmَُجِج واÇي�نات 
الظاهرة، وليس � أساس الظّن وا�همة واالحتياط. فإذا صدر قرار من السلطة 

تؤول إ]ه من فساد � ا�جتمع، جاز صدور اmاكمة (قانون) بمنع بعض ا:فات �ا 
اmكم القضاº بإبطا�ا �خالفتها القانون ا�عمول به، بناء � ما سبق ذكره من حّق 
ف � استعمال اmق، وتدب¤ شؤون  السلطة اmاكمة � تقييد ا�باح، ومنع اعس�

  ا¦ماعة ا�سلمة بما يدفع عنها الفساد � أمور ا½ين وا½نيا. 

 
ً
  :رأي ابن حزممناقشة : ثا*ا

 Fgهم ا ونََدَنُهم إ]ه،  ملسو هيلع هللا ىلصقول ابن حزم: "فنحن {ض� اgاس � الورع كما حض°
ونش¤ عليهم باجتناب ما حاك عليهم � اgفس، وال نق\ بذلك � أحد وال نفتيه 

� أحد." ملسو هيلع هللا ىلصبه فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول اهللا )á( م سليم، وهو يوافقÞ  ما
ذكرنا من أن مقام اوجيه واإلرشاد يقت\ إرشاد اgاس إ  اجتناب ذرائع الفساد 
ومواطن الشبهات، و¯ذا صدرت فتوى فيما يتعلق بسّد ا�رائع فاألصل فيها اإلرشاد ال 
اإللزام. كما أن القضاء يكون باmجج واÇيّنات الظاهرة، وال يكون باهمة والشّك 

  واالحتياط.

م اهللا تعا ، ألنه قول ابن ح م ما لم ُ�ر� زم: "وال �ل ألحد أن �تاط � ا½ين فيَُحر�
يكون حينئذ مف�يا � ا½ين، واهللا تعا  أحوط علينا من بعضنا � بعض. فالفرض 
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علينا أال {رم إال ما حرم اهللا تعا ، ونص � اسمه وصفته بتحريمه. وفَْرٌض علينا 
  )á(ه تعا  � إباحة ما � األرض gا، إال ما نص � -ريمه."أن نبيح ما وراء ذلك بنص

Áل� اتفاق؛ ألن احليل واحريم من حق الشارع  -من حيث ا�بدأ-هذا ال�م 
اmكيم وحده. ولكن قد يقع االختالف � اطبيق؛ فµ قوó: "ونص � اسمه 

ه" يكون Áل° اتفاق، أما ما وصفته بتحريمه" Úد أن ما نص الشاع � -ريمه بـ"اسم
نص الشارع � -ريمه بـ"صفته"، فإن -قيق تلك الصفة � الواقع قد يكون Áّل 
اختالف بk العلماء، وهنا يدخل �ال داللة األلفاظ وفيها كث¤ من اËالف، كما 
يدخل القياس وهو Áّل اختالف بk الظاهرية وا¦مهور. و�ا ال شّك فيه أنه Æب 

تياط � إطالق احريم � ما لم يرد � الwع د]ل ظاهر � -ريمه، وهو منهج االح
ابن وهب � قوó: "سمعت مالك بن أنس يقول: علماء السلف، وقد نص � ذلك 

 )å(ه، وال يقول حالل وحرام."أدر�ت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا وال أحب� 
م شيئا بناء � القياس وما ولكن ال ينبý ا�جازفة با�سارع ة إ  اتهام من ُ�ر�

يعتقد أن الشارع حرمه بوصفه بأنه �كم بالكذب واÇاطل ويف�ي � اهللا تعا ، 
  فهذه �ازفة خط¤ة ال تصدر عن الراسخk � العلم.

دعوى ابن حزم ال¥ يقول فيها: "...تلك ا�شتبهات ليست بيقk من اmرام، و¯ذا لم 
ل من اmرام، ف© � حكم اmالل."تكن �ا  قد تُقلب عليه بدعوى مضادة:  )ç(فُص�

"تلك ا�شتبهات ليست بيقk من اmالل، و¯ذا لم تكن من اmالل بيقk، فيُْفَ�َُض 
  فيها أنها � حكم اmرام". 

 
ً
عن دعوى ابن حزم وا½عوى ا�ضادة، أقول: صحيح أن ا�شب°هات ليست  وبعيدا
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، وقد جعلها الرسول من اmرام  �kÇالل اmولكنها أيضا ليست من ا ، �kÇملسو هيلع هللا ىلصا  kب
، بمعU أنها ُ�تمل أن تكون من اmالل، وُ�تمل  �kÇرام اmوا �kÇالل اmمرتب¥ ا
ن استبان ó األمر بكونها حالال أو  أن تكون من اmرام. وليس ال�م هنا عم°

يت°ِبع ما استبان ó، وال يب+ � دائرة ا�تشابهات. إنما حراما، فهذا ال Þم عليه؛ ألنه 
  ال�م عّمن اشتبهت عليه، ولم يَْدِر أحالل ì أم حرام؟ فما حكمه؟ 

ظاهر اmديث أن من اشتبهت عليه ال يمكنه ا¦زم بتحريمها، كما ال يمكنه ا¦زم 
د]ل � خطأ قول ب�جيح تر�ها � إتيانها، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصبتحليلها، و�لك أوk الرسول 

ابن حزم: "إنها � حكم اmالل"؛ ألن القول بكونها من اmالل يعÕ ا¦زم �واز 
وادÉء ابن حزم أن ا�شب°هات باقية � . ملسو هيلع هللا ىلصفعلها، وهو خالف ما أوk به الرسول 

ح؛ ألن اmديث جعلها بk ا�رتبتk، وهذا يعÕ أنها  اإلباحة ترجيح من غ¤ مرج�
كون من اmرام، وُ�تمل أن تكون من ا�باح، وال معU لكونها متشابهة ُ�تمل أن ت

اتبع ما تبó °k،  - سواء باmِل� أم باmرمة-إال هذا االحتمال. ومن استبان ó حكُمها 
 Fgنت � حقيقتها  ملسو هيلع هللا ىلصومن اشتبه عليه حكُمها أوصاه اÙباجتنابها؛ ألنه إن فعلها و

م، أما إذا تر�ها: فإن ¾نت من اmرام فقد فاز باجتناب من اmرام، ¾ن مواقعا للحرا
اmرام، و¯ن ¾نت من ا�باح فلم âæ شيئا سوى فوات متاع من متاع ا½نيا يمكن 

  تعويضه فيما بعد.

أما ما يذكره ابن حزم من اآليات ال¥ تذم اتباع الظن، ف© � الواقع تتحدث عن 
واع ومراتب: منه ما هو مذموم باتفاق، ومنه الظن ا�ذموم. ومن اÇدي© أن الظن أن

ما ال مندوحة من قبوó لعدم إمZن -قيق القطع � موضعه، وبينهما مراتب وأنواع 
 kوال خالف ب .kّل اختالف حسب قربها أو بعدها من أحد الطرفÁ قد تكون

 أن ا�سلمk � مwوعية االجتهاد، وهو � �مله قائم � الظن، و¯ذا اد& أحدٌ 
اجتهاداته §ها قطعي°ة فهو ال يعدو أن يكون ُمZبرا ال يستحق اmديث معه � هذا 
ا�وضوع. ومwوعية االجتهاد أقوى د]ل � مwوعية العمل بالظن الراجح ا�ي 
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  يستند إ  أدلة وأمارات مقبولة. 

خالفó k و¯ذا نظرنا � السياق الZمل آليات الظن ال¥ يوردها ابن حزم التهام ا�
� القياس وغ¤ه من ا�سائل اËالفية، نرى أنها � وصف الكفار ا�ين يتبعون الظن 

  الفاسد ا�ي هو خالف الواقع وخالف األدلة الظاهرة:

بًَدا َوُزي�َن َذلَِك ِ� ( -
َ
ْهِليِهْم أ

َ
 أ

َ
ُمْؤِمُنوَن إِ 

ْ
ْن َفنَْقِلَب الر°ُسوُل َوال

َ
ْن ل

َ
بَْل َظنَنْتُْم أ

وِْء َوُ�نْتُْم قَْوًما بُوًراقُلُ    .)áåاmج: ( )وبُِكْم َوَظنَنْتُْم َظن° الس°

اَعُة إِْن ( - تُْم َما نَْدرِي َما الس°
ْ
 َريَْب ِفيَها قُل

َ
اَعُة ال ِ َحق[ َوالس° َو¯َِذا ِقيَل إِن° وَْعَد اب°

 َkُْن بُِمْستَيِْقِن
َ

 َظنúا َوَما {
°

  .)çå ا¦اثية:( )َغُظن� إِال

- )) oَْن
ُ ْ
ئَِكَة تَْسِميََة األ

َ
َمال

ْ
وَن ال يَُسم�

َ
َِخَرِة ل

ْ
 يُْؤِمنُوَن بِاآل

َ
يَن ال ِ

°
) َوَما لَُهْم بِِه ِمْن *إِن° ا�

َق� َشيْئًا
ْ
mِمَن ا Õُِفْغ َ

ن° ال ن° َو¯ِن° الظ°  الظ°
°

ٍم إِْن يَت°ِبُعوَن إِال
ْ
  .)÷å�- åاgجم: ( )ِعل

 إِن° ( -
َ

ال
َ
ِ  أ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اب° ِ

°
رِْض َوَما يَت°ِبُع ا�

َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِ� األ ِ َمْن ِ� الس° ِب°

 æَُْرُصونَ 
°

ن° َو¯ِْن ُهْم إِال  الظ°
°

Ùََء إِْن يَت°ِبُعوَن إِال َfُ( ) :يونس��(.  

وليس ó ختاما نقول: صحيح أنه ال �ق للفقيه أن �كم � اgاس بالظن، 
سلطة إبطال ت:فاتهم بالظنون، ولكن السؤال: هل Æوز لإلنسان أن يقصد إ  
 �اذر�ع بما ظاهره اإلباحة الرتكاب ا�حظورات الwعية؟ وهل Æوز ó أن �تال 
مات بت:فات ش�ية غ¤ مقصودة �اتها؟ و¯ذا فعل  إسقاط الواجبات وارتكاب ا�حر°

صحيحة Éf أم باطلة؟ وال شك أن الشخص ا�ي  ذلك، هل تكون أفعاó تلك
يفعل هذه األشياء يعلم يقينا ما � نفسه، وينبý عليه أن �كم � ت:فاته، وال 

  يكون حكمه مبنيúا � الظنون واوهمات واالحتياط.

اËالصة أن الشارع قد را& سّد ا�رائع � تقرير تwيعاته، وأن ما fعه الشارع 
ق � العمل به بk �يع ا�سلمk، ولكن وقع اËالف طبقا لقاعد ة سّد ا�رائع ُمتف°
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� مwوعية العمل بمبدأ سّد ا�رائع � ما هو من باب االجتهاد. وعند ادقيق � 
ا�سألة Úد أنه ينبý العمل بسّد ا�رائع � مقام اإلرشاد والفتوى؛ بمعU توجيه اgاس 

و مباح � أصله إ  ارتكاب ا�حظورات الwعية و¯سقاط إ  ³ن�ب اذر�ع بما ه
اmقوق. كما أنه Æوز للسلطة اmاكمة أن تُصدر من األوامر والقوانk ما يمنع اgاس 
ل  ف � استعمال اmق بقصد اإلéار باآلخرين، أو اذر�ع با�باحات للتوص� من اعس�

�جتمع. و¯ذا صدرت مثل هذه إ  ا�حرمات، وذلك بقصد ا�حافظة � صالح ا
ف  األوامر والقوانk، فإنه �ق للقضاء اmكم ببطالن تلك ا:فات ال¥ يتعس°
اgاس � استعما�ا أو يتذرعون بها إ  ا�حظورات بغض اgظر عن قصد أصحابها أو 
وقوع اذرع بها؛ وال يُعد� ذلك اإلبطال -ريما fعيا، ولكن يُعد� من باب حق 

طة اmاكمة � تقييد ا�باح بقصد ا�حافظة � صالح ا�جتمع. أما � �ال السل
القضاء، فإنه ال يُعمل بمبدأ سّد ا�رائع؛ ألن القضاء يكون باألدلة الظاهرة، ال 
باألمور اÇاطنة أو الظنون واالحتماالت، وال تزر وازرة وزر أخرى، وال ُفبَْطُل ت:�ُف 

  خاص آخرين مهما كvوا.شخص بسبب القصد الÖء ألش

  : احليلا: ثانًي

  )á(اmيلة واحي�ل � اللغة: اmِْذق وجودة اgظر والقدرة � دّقة ا:ف.

  أما � االستعمال، فإن مصطلح احي�ل يستعمل � ثالثة معان:

ل إ  ما هو  األول: ادب¤ ودقة ا:�ف: ويكون � ُحسن ا:�ف للتوص�
  مwوعة. مwوع بوسيلة

� لوازم  - دون انتباه منهم-ا®ا: اغرير واËداع: ويكون بإيقاع اgاس 
 �Æهلونها وال يرغبون فيها، أو باستخدام وسائل غ¤ مwوعة أو مشبوهة لالعتداء 
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  حقوق اآلخرين.

ا®الث: "إبراز عمل �نوع Éf � صورة عمل جائز، أو إبراز عمل غ¤ معت°د به 
وذلك بأن يعمد الشخص  )á(ورة عمل ُمْعتَد% به لقصد اف<� من مؤاخذته."Éf � ص

إ  ت:�ٍف األصُل فيه اإلباحة، ولكنه ال يفعله حقيق ا�قصود منه، و¯نما يفعله 
إلظهار Áظور عليه � صورة مwوع، أو للتف<� من واجب عليه بصورة مwوعة � 

   )å(ظاهرها.

يه الزÙة، فلما اق�ب اmول وهب جزءا من ماó ِهبًَة ومثال ذلك من وجبت عل
لة،  صورية تعدم اgصاب � ماó فتسقط عنه الزÙة. فا�بة مwوعة للث°واب والص�
 eة، فإذا مÙولكن الشخص لم يستعملها �لك ا�قصد، بل جعلها حيلة إلسقاط الز

َفق عليها مع ا�وهوب ó. و�ذلك وقت الزÙة استعاد ذلك ا�ال، أو جزءا منه، بطريقة ُمت° 
لو ¾ن مال الwيكk ³ب فيه الزÙة �تمعا، فإذا جاء وقت الزÙة فرقا ذلك ا�ال 
لتسقط عنهما الزÙة، وربما أÉدا اËلطة بعد م\ وقت الزÙة. فافريق لم يكن 

  mاجة إ]ه، و¯نما ¾ن حيلة إلسقاط الزÙة. 

Çومن أمثلته ما تقوم به بعض ا �نوك "اإلسالمية" وعمالؤها من االحتيال 
القروض الربوية بمعامالت تس� تمويال؛ فجوهر ا�عاملة هو قرض إ  أجل بفائدة، 
ولكن صورتها نوع من أنواع اÇيع. ويتم ذلك ب�تيب تمويل بمبلغ معk° يدفعه 

ال يتم امويل من اÇنك للعميل � أن يقوم بسداده مع زيادة بعد أجٍل ُمت°َفق عليه. و
خالل قرض مباf، و¯نما يكون من خالل عمليات بيع وfاء صورية، يقوم فيها 
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اÇنك ب�تيب الوثائق ا�طلوبة، ويقوم العميل باوقيع � تلك العقود الصورية، 
]حصل بعد ذلك � ا�بلغ ا�طلوب، ويقوم بسداد ذلك ا�بلغ مع زيادة (يسمونها 

   ف�ة زمنية Áددة. رÃا) � أقساط �

ق  وقد تكون تلك العقود � صورة تورق، أو � صورة بيع العينة. فµ صورة اور�
ثم يزعم أنه  -بطلب من العميل أو بمبادرة من اÇنك-يزعم اÇنك أنه يش�ي سلعة 

ويكون اÇيع بسعر مرتفع  -سواء باسم ا�راÃة أو باسم ا�ساومة-يبيعها للعميل 
الفائدة ال¥ يريدها، � أن يقوم العميل بتسديد ذلك ا�بلغ � أقساط  يضمن للبنك

لف�ة زمنية Áددة. ثم يأî بعد ذلك الزعم بأن العميل قد وEّ اÇنك ببيع تلك السلعة 
بسعر أقل من السعر األول (الفارق بk السعرين هو ما يأخذه اÇنك من فائدة/ ربح). 

سلعة ويودع ثمن اÇيع � حساب العميل. ويكون ثم يزعم اÇنك أنه قد باع ال
حاصل العملية أن العميل حصل � مبلغ يقوم بتسديده مع فائدة Áددة � ف�ة 
زمنية Áددة، مقابل توقيعه � �موعة عقود، ì: عقد تو�يل اÇنك بwاء السلعة، 

ل من سعر وعقد fاء السلعة من اÇنك، وعقد تو�يل اÇنك ببيع السلعة بسعر أق
الwاء! وقد يكون توقيع تلك العقود §ها � جلسة واحدة، والعميل ال يرى السلعة 
ه هو اmصول � ا�بلغ ا�ي �تاج  وال يدري عنها شيئا، وال يهمه وجودها أصال، َفَهم�
إ]ه. وال أحد يدري حقيقة ما يفعله اÇنك 'صوص السلعة ا�زعومة، ولو سألت 

Çا � kنك! القائمÇية ¿ص ا �Ó نك لقيل لك هذه أمور  

-وهذه الصورة ال¥ تمارسها اÇنوك ¿تلف تماما عن اور�ق بصورته القائية 
وهو ا�ي يقوم فيه الشخص بwاء سلعة بثمن مؤجل، ثم  -ا�ي -دث عنه الفقهاء

فيكون يأخذ تلك السلعة إ  السوق ويبيعها نقدا، وقد يبيعها بأقّل من سعر الwاء 
قد حصل � نقد أقل من ا½ين ا�ي عليه. وليس � هذا تواطؤ � الربا؛ ألن 
الشخص ال يبيعها إ  من اش�اها منه بسعر أقل، فإن فعل ذلك فهو بيع العينة وليس 

  اورق.
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أما امويل عن طريق بيع العينة أو السلم، فهو أيضا تمارسه بعض اÇنوك بعقود 
� أن يقوم بسداد ذلك  صورية يوقعها العميل ، °kمع �� مبلغ ما óصوÃ ©وتنت

  ا�بلغ مع زيادة تمثل "الربح" (الفائدة) للبنك � أقساط � أجل Áدد. 

ق زوجته ثالثا، أو الزوجة ا�طلقة ثالثا 
°
ومن أمثلة احي�ل اتفاق الزوج ا�ي طل

 
°
ُقها بعدها نفسها، مع شخص آخر � أن يقوم ب±و�ج تلك ا�طل

�
قة مدة قص¤ة، ويُطل

حّل لزوجها األول. فهذا الزواج ليس ا�راد منه ا�قاصد الwعية للزواج، و¯نما هو 
� أيامنا -حيلة إلحالل ا�رأة لزوجها السابق. وتتج@ عملية احليل � أبشع صورها 

ل � ا�ند وباكستان عندما أصبحت طريقا للكسب! حيث ال يكتµ ا� -هذه
�
حل

بالزواج القص¤ من ا�رأة حليلها، بل يقبض مبلغا معت¹ا مقابل القيام بعملية 
ف الزوج غ¤ ا�سؤول �  احليل، تدفعه Éدة ا�رأة ا�سكينة ال¥ ¾نت ضحّية تعس�

°ار احليل ا�ين ينتهكون عرضها 
ُ

- تطليقها ثالثا � �لس واحد، ثم ضحية ³
� دفع مبلغ ما� ثمنا �لك االنتهاك! وE ما تريده  ويرغمونها -بزواج صوري

ف Áافظة � أوالدها وِسْ�ا gفسها. وقد  ا�سكينة العودة إ  َكنَِف الزوج ا�تعس�
وصلت الفضيحة إ  أن تدخل رئيس اmكومة ا�ندوسية � ا�ند برفع دعوى إ  

نوI. وقد حصل ما أراده! ا�حكمة العليا تطاÇها باعتبار الطالق الطالق غ¤ قا
ب ا�ي ينتهك حقوق ا�سلمk-وأصبح رئيس اmكومة  بطال  - ا�ندو	 ا�تعص�

  يدافع عن حقوق النساء ا�سلمات!

أن ال يلبس ثوبا، فيقوم شيخ بقطع  -مثال-ومن أمثلة احي�ل أن �لف شخص 
و �لف جزء من ذلك ا®وب ويقول ó: ألبسه وال حنث عليك، فهو ثوب آخر! أ

  شخص أن ال يدخل ا½ار فيقول ó شيخ ادخل من سقفها أو تسو°ر جدارها!

ل ُمنِْصف أن هذا اgوع من احي�ل يناقض ا�قاصد الwعية،  � متأم� Üæ وال
وÆر�ئ اgاس � األحZم الwعية، وقد يص¤ من باب االستهزاء بها، وقد قال اهللا 
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انقضاء عدتها ال بقصد إرجاعها، ولكن بقصد تطويل  تعا  � من يُرجع زوجته قبل
ْو �Óَُحوُهن° بَِمْعُروٍف عدتها: 

َ
ْمِسُكوُهن° بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن° فَأ

َ
ْقتُُم الن�َساَء َفبَلَْغَن أ

°
(َو¯َِذا َطل

اًرا َِْعتَُدوا َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسهُ  َéِ °َوال ُيْمِسُكوُهن  ِ َوال َيت°ِخُذوا آَيَاِت اب°
  )åçá(.)áُهُزًوا) (اÇقرة: 

� نتائج األفعال ا�تحي°ل عليها، وبk أن  ºكم القضاmا kلط بËعدم ا ýوينب
يتعمد الشخص احي�ل � أحZم الwع إلبطا�ا وأكل حقوق اgاس باÇاطل. قد 

اواطؤ عليه، أو إن ¾ن يرى �كم القا� بصحة نكاح احليل إذا لم يعلم ب
االقتصار � تصحيح العقود � ألفاظها دون نظر إ  ما يتعلق بها من مقاصد. وقد 
�كم القا� بصحة بيع العينة أو غ¤ه من بيوع اآلجال لألسباب نفسها. وهذه 
مسائل فيها خالف فق© معروف. أما أن يقصد الشخص احيّل � األحZم 

وأسقاطها، وهو يعلم ما � نفسه، ثم �تّج بأن ظاهر الفعل موافق الwعية لقلبها 
للwوط الwعية! أو ُفْفتيه شخص بصحة فعله ما دام ظاهره موافقا للش�يات 
ا�طلوبة Éf، مع علمه باحي�ل، Ãجة أن اmكم إنما يكون بالظاهر، فهذا أمٌر 

  غريب حقا!

ýحي�ل أنه ينب أن ندرك أن الشارع عندما رتب خالصة األمر � مسألة ا
كفارات وعقوبات � بعض األفعال، فهو قاصد إ  إيقاع تلك الكفارات والعقوبات 
 �ل مسؤو]ة أقوا�م وأفعا�م. وبناء  من أجل تهذيب سلوك اgاس وتعليمهم -م�

ليس من عمل الفقيه أن يبحث للناس عن "Îارج" أو "حيل" للخروج �ا ذلك فإنه 
هم فيه سوُء ُخلقهم وجرأتهم � أحZم الwيعة؛ ألن ذلك يُعّد بمثابة تثبيٍت لُسوء وقعأ

  . اËلق وا¦رأة � أحZم الwيعة وتعميقهما � نفوس اgاس

ب "إن  ؛ فالشخص "ب من ا�سؤو]ةاهر� عن "اÇحث عن ا�خارج" �رد تعب¤ ُمهذ°
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و]ته عن ذلك ا¦رم باÇحث عن ب من -ّمل مسؤهر� ريد اما ثم يرْ يرتكب جُ 
أو يدفع رشوة ذة بحث عن واسطة متنف� يÎرج. فإذا ¾ن ا¦رم من أمور ا½نيا 

ا! يعطيه Îرج "بحث عن "شيخيمن أمور ا½ين ا¦رم خليصه من العقوبة، و¯ذا ¾ن 
والشيخ ا�ي يبحث للناس عن ا�خارج (اmيل) إنما يكرس � نفوسهم اهر�ب من 

م اgاس الشعور با�سؤو]ة عن الواجب � واألصل أن و]ة. ا�سؤ
�
الفقيه أن يُعل

Õتنمية الوازع ا½ي �  .أفعا�م، ويعينهم 

ا�باf الوقوع منعهم من من باب اmيل"  /ل قائل: إن تعليم اgاس "ا�خارجقد يقو
متناع عن يكون االó: لعل العكس هو الصحيح، حيث قال فيُ  الwعية،� ا�نهيات 

wم الZيل سببا � تأديبهم وال±امهم أحmع � ا�ستقبل فيكون ذلك خ¤ا تعليمهم ا
ب من ا�سؤو]ة واحايل اهر� فيغرس � نفوسهم " اmيل /خارجا�"�م. أما تعليمهم 

، فال يبا� تساهل � تعدي حدود اهللا تعا ذلك الوينتج عن  .� أحZم الwع
وÆعل Îرج" للتحليل، " عن óبحث سيجد من يا®الث، ألنه بعضهم بالطالق 

بعضهم اهللا عز وجل ُعرَْضة أليمانه وال يبا�؛ ألنه سيجد من يبحث ó من Îرج 
 ويةربقروض ال� التتحايل اÇنوك "اإلسالمية" وزبائنها ويتخلص به من الكفارة، 

فق©" جويز تلك  ، وÆدون من ا�شايخ من يبحث �م عن "تكييفبعقود صورية
  ا�عامالت!

من حلف يمينا ولم لقد وضع الشارع اmكيم Îرجا �ن ارتكب فعال قبيحا: ف
ر قد وضع ó الشارع Îرجا هو الكفارة،  ،بها ر � ال�¹ دِ قْ فَ   وعليه أن يُكف�

ّ
م حò يتعل

 كيف يكون مسؤوال عن Þمه وال يتخذ اهللا عز وجل عُ 
°
ق رضة أليمانه. ومن طل

قد وضع ó الشارع Îرجا هو أن ي±وج امرأة  ،وجته ثالث مرات حò بانت منهز
وال يتساهل � الفظ  ا�عاfة الزوجية ةيتعلم � ا�ستقبل مسؤو]بذلك أخرى، و

بالطالق، ويكون ع¹ة لغ¤ه، أما إذا أفتيناه بعملية صورية للتحليل فنحن نكرس 
قد وضع ó ف ،. ومن قذف شخصاZم اهللا تعا � نفسه عدم ا�سؤو]ة وا¦رأة � أح
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ذا. راقب لسانه، وهككيف ييتعلم وبذلك  ،رهالشارع Îرجا هو ثمانk جتة � ظه
وال يقولن قائل إن من مقاصد الشارع ايس¤ والسماحة واجاوز عن ا�Öء 

م؟ وحفظ األÓة وغ¤ ذلك، فلماذا ال نبحث للناس عن "Îارج" تي�â عليهم حياته
ألن الشارع قاصد � هذه اmاالت إ  معاقبة ا�Öء أديبه وتعليمه ا�سؤو]ة 

وهذه ال�بية ì ال¥ ³عل حياة اgاس يس¤ة، أما ما يسميه هؤالء والسلوك اmسن، 
ايس¤ فهو إفساد سلوك اgاس وتعليمهم ا¦رأة � األحZم الwعية، وهذا يؤول إ  

حياة اgاس تكون يس¤ة عندما -سن أخالقهم، وتنضبط  جعل حياتهم عس¤ة. إن
سلوÙتهم، ويل±مون باألحZم الwعية، فتس¤ حياتهم � انتظام، و-فظ اmقوق 
وتصان األعراض. أما تعليم اgاس "اmيل/ ا�خارج" فهو سبيل العâ واmرج؛ ألن 

ي � حدود اهللا، ذلك إفساد ألخالق اgاس، وتعليُمُهم ا°هر�ب من ا�سؤو] ة واعد�
م مع ذلك االحتيال � حقوق اgاس، والعكس 

°
م االحتيال � حقوق اهللا تعل

°
ومن تعل

رِي بالعكس، ومآل À هذا العâ واmرج مصداقا لقوó تعا : (
ْ
ْعَرَض َقْن ِذك

َ
َوَمْن أ

 
َ
ِقيَاَمِة أ

ْ
ُه يَْوَم ال ُwُْ

َ
ُ َمِعيَشًة َضنZًْ َو{

َ
ó °(طه:  )ْقَ� فَإِنáåü( .  

و�تم اmديث عن اmيل بالسؤال اآلî: أليس اÇحث عن "Îارج/ حيل" �ا قد 
للمخرج ا�ي من أهل الفقه  ³اوزجعل ó الwع Îرجا بالكفارة أو العقوبة هو 

  منهم لوظيفتهم؟ وضعه الشارع، و³اوز
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  خاتمة
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CCCC  
  العالقة بني قصد املكلَّف وقصد الشارع

ì أن "ا�قصد الw´ من وضع الwيعة  -كما قال الشاطF-ة العامة القاعد
ف عن داعية هواه"

°
 مئ زئ رئ ُّّٰ�فيكون عبدا هللا تعا :  )á(إخراج ا��

نَْت تَُكوُن ال عبدا �واه: ( ]�ù ا�اريات:[ َّيئ ىئ نئ
َ
فَأ

َ
ََذ إِلََهُه َهَواُه أ يَْت َمِن ا¿°

َ
َرأ

َ
أ

(
ً

أن االس�سال مع ا�وى يؤدي بصاحبه إ  الفساد وا�الك، . وسبب ذلك َعلَيِْه َوِ�يال
رُْض َوَمْن ِفيِهن° قال تعا : (

َ ْ
َمَواُت َواأل َفَسَدِت الس°

َ
ْهَواَءُهْم ل

َ
َق� أ

ْ
mبََع ا ) (ا�ؤمنون: َولَِو اي°

�á ائعwواهللا عز وجل أعلُم بما �قق لإلنسان الصالح � ا½نيا، و�لك أنزل ال .(
    طريق ذلك الصالح.�دايته إ

وا�راد بكون اإلنسان عبدا هللا تعا  أنه يهتدي � �يع أمور حياته بهدي 
الwيعة، ال بمجرد رغباته وشهواته. وليس ا�راد بالعبودية هللا تعا  أنه يلý شهواته 
ورغباته؛ فالwيعة لم تأت بإلغاء شهوات اإلنسان ورغباته، بل جاءت بتنظيم تلك 

لرغبات بما �قق ó الصالح � ا½نيا والفوز � اآلخرة. وا�طلوب من الشهوات وا
�ا فيه من -اإلنسان أن يل�F شهواته ورغباته وفق هدي الwيعة: فما منعته الwيعة 

دة �ققه بتلك الكيفية، وما  -فساد يمتنع عنه، وما أباحته الwيعة بكيفية Áد°
  دة، يأî منه بما �تاج إ]ه وفق هدي الwيعة.أباحته ولم ³عل حقيقه كيفية Áد° 

ما  بيَح óُ فعلُُه شيئا قبيحا وÁر°
ُ
ف بما أ

°
وقد ن« الشارع اmكيم أن يقصد ا��

قة 
°
وهو أمٌر - Éf. ومن ذلك نهيُُه عز° وجل° عن أن يقصد الزوج بإرجاع زوجته ا�طل

Éf ó ار بها ال حقيقة إرجاع - مباٌحéياة الزوجية إ  �راها، فقال  �ّرَد اإلmا
ْو �Óَُحوُهن° بَِمْعُروٍف تعا : (

َ
ْمِسُكوُهن° بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن° فَأ

َ
ْقتُُم الن�َساَء َفبَلَْغَن أ

°
َو¯َِذا َطل
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اًرا َِْعَتُدوا َوَمْن َفْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه) (اÇقرة:  َéِ °َوال ُيْمِسُكوُهنåçá كما .(
ِمْن َنْعِد وَِصي°ٍة ن« الشارع اmكيم أن يُقَصد بالوصية اإلéار بالورثة، فقال تعا : (
ُ َعِليٌم َحِليٌم) (النساء:  ِ َواب° ْو َديٍْن َغْ¤َ ُمَضار% وَِصي°ًة ِمَن اب°

َ
. ون« عن )áåيُوkَ بَِها أ

قة فقال تعا : 
°
ْسِكنُوُهن° قصد اإلéار با�طل

َ
 ِمْن َحيُْث َسَكنْتُْم ِمْن وُْجِدُكْم َوال (أ
) (الطالق:    .)�تَُضار�وُهن° َُِضي�ُقوا َعلَيِْهن°

ف ó تأث¤ � الفعل ا�ي يأî به؛ ذلك أن 
°
الwيعة وبناء � ذلك فإن قصد ا��

ف أن Æري � "موضوعةٌ 
°
 �صالح العباد � اإلطالق والعموم، وا�طلوُب من ا��

أن يقصد بأفعاó  وال Æوز á( ó("ذلك � أفعاó، وأن ال يقصد خالَف ما قصد الشارع.
 مناقضة ما fُعت ó تلك األفعال، ومن ابت: � اZ]ف ما لم تwُع ó فعمله باطل.

وا½]ل � ذلك أن ا�wوÉت إنما وُِضَعت حصيل ا�صالح ودرء ا�فاسد، فإذا 
 ، تلك األفعال ال¥ ُخوِلَف بها جلُب مصلحة وال درء مفسدةُخوِلَفت لم يكن �

  )å(وÙن فاعلها مناقضا لقصد الشارع.

إن أكمل أحوال ا�سلم أن يدخل � ما يأî به من أفعاٍل وت:فاٍت بنّية -قيق ما 
 Bفات سواء ما علمه منها وما لم يعلمه. و¯ذا أ:قصده الwع من تلك األفعال وا

ألفعال وا:فات � الوجه ا�wوع دون أن يقصد بفعله -قيق مقصود اإلنسان با
الشارع، بل �رد تلبية حظوظه ورغباته ا½نيوية، ولم يكن ذلك � أمور العبادات، 
فإن فعله يكون صحيحا، وال إثم عليه، ولكنه ال ينال ثوابا � ذلك الفعل لغياب 

  نية اعب�د.

يان باألفعال وا:فات � وجه æالف أحZم الwع وأسوأ أحواó أن يتعمد اإلت
  ويناقض مقاصده.

 
ً
  هذا، وباهللا اوفيق وا�داية، واmمد هللا أوال

ً
  .وآخرا
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